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Afwezige leden

Portefeuillehouder Burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
1.a.

Besluitenlijst 23 oktober 2018
Besluitenlijst conform vastgesteld.

1.b.

LOGA-brieven juni 2017 - juni 2018
Korte inhoud: Dit voorstel betreft een aantal zaken waarover het Landelijk Overleg
Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) afspraken heeft gemaakt die onlangs per brief
bekend zijn gemaakt. Het gaat voornamelijk om technische aanpassingen in onze
rechtspositie. Op grond van de statuten van de VNG en het reglement van het CvA moeten
gemeenten uitvoering geven aan de in het LOGA overeengekomen CAR- en UWObepalingen en de nadien overeengekomen wijzigingen daarvan. Deze moeten echter nog wel
lokaal worden vastgesteld en dat gebeurt door middel van dit voorstel.
Conform advies wordt besloten de volgende LOGA-brieven voor de gemeente Blaricum van
toepassing to verklaren en vast to stellen:
1. LOGA-brief van 7 juni 2017 inzake technische wijzigingen
2. LOGA-brief van 9 oktober 2017 inzake wijziging salarisbedragen WML en IKB CAOgemeenten 2017-2019
3. LOGA-brief van 9 oktober 2017 inzake wijzigingen CARUWO artikelen per 1 januari 2018
4. LOGA-brief van 20 november 2017 inzake wijzigingen CARO-artikel per 1 januari 2018
5. LOGA-brief van 20 november 2017 inzake derde jaar WW
6. LOGA-brief van 18 december 2017 inzake reparatie derde jaar WW (2)
7. LOGA-brief van 30 mei 2018 inzake wijziging artikelen CAR
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2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Plan van aanpak hondenbeleid Blaricum
Korte inhoud: De raad heeft 2 moties aangenomen over het opstellen van beleid voor
honden(eigenaren). In dit plan van aanpak stellen we voor hoe we dit vorm kunnen en willen
geven.
Conform advies wordt besloten:
1. Het plan van aanpak hondenbeleid Blaricum vast to stellen;
2. Het beschikbaar gestelde budget op to nemen in de overhevelingen Haar 2019;
3. De raad hierover to informeren.

2.a.

Belastingverordeningen 2019 Blaricum
Korte inhoud: Jaarlijks wordende belastingverordeningen opnieuw vastgesteld. Zo ook voor
2019.
Conform advies wordt besloten:
1. In to stemmen met de genoemde Belastingverordeningen 2019;
- Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2019;
- Verordening Toeristenbelasting 2019
- Verordening Precariobelasting 2019
- Verordening Afvalstoffenheffing 2019
- Verordening Rioolheffing 2019
- Verordening Lijkbezorgingsrechten 2019
2. Deze voor vaststelling door to geleiden Haar de gemeenteraad.

2.b.

Legesverordeningen Blaricum
Korte inhoud: Elk jaar wordt de legesverordening aangepast aan de nieuwe tarieven.
Conform advies wordt besloten de raad voor to stellen om de Legesverordening 2019, met
bijbehorende tarieventabellen onderdeel A en B vast to stellen.

2.c.

Erfgoed in de Blaricummermeent
Korte inhoud: Tijdens de raadsvergadering van 10 juli jl. is een Motie (vreemd aan de orde
(M5)) over het Erfgoed in de Blaricummermeent aangenomen. In onderhavig voorstel worden
de ideeen uit deze Motie verder uitgewerkt teneinde het archeologisch erfgoed ook
daadwerkelijk een 'zichtbare' plek in de openbare ruimte to geven en daarmee invulling to
geven aan deze motie.
Conform advies wordt besloten:
1. In to stemmen met de in dit voorstel voorgestelde 5 uitwerkingen van de op 10 juli 2018
aangenomen Motie over het behoud en het visualiseren van het Erfgoed in de
Blaricummermeent.
2. De kosten voor de inrichting van de speeltuin ten taste to brengen van de reguliere
grondexploitatie van de Blaricummermeent en het realiseren van de overige uitwerkingen/
ideeen ten taste to brengen van het communicatiebudget binnen de grondexploitatie van De
Blaricummermeent.
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3.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong

3.a.

Beleidsregels dakopbouwen / eenzijdige nokverhoging in Blaricum
Korte inhoud: Bij bewoners van woningen uit de jaren '50/'60 in het oude dorp is een grote
behoefte om de lage zolderverdiepingen geschikt to maken als verblijfsruimten middels een
dakopbouw, terwijl in de meeste bestemmingsplannen in de gemeente Blaricum deze vorm
van woningvergroting expliciet is uitgesloten. Gezien het felt dat er binnen de gemeente
minder aanbod aan nieuwe woningbouwprojecten is en daardoor doorstroming nauwelijks op
gang komt, is Haar mogelijkheden gezocht om de bewoners enigszins tegemoet to komen. Dit
heeft geresulteerd in het opstellen van de 'beleidsregels dakopbouwen in blaricum' als kader
scheppend voor buitenplanse afwijkingen.
Conform advies wordt besloten de 'beleidsregels dakopbouwen in Blaricum' vast to stellen als
aanvulling op de Beleidsregels Planologische Afwijkingen' van 15 februari 2011.

3.b.

Beantwoording motie 12 businesscase Bijvanck
Korte inhoud: In de gemeenteraadsvergadering van 10 juli 2018 heeft de gemeenteraad motie
12 aangenomen met als titel `Businesscase in definitiefase'. De motie is aanvullend op het
vastgestelde projectplan openbare ruimte Bijvanck. middels en memo wordt de motie
beantwoord.
Conform advies wordt besloten:
1. In to stemmen met de beantwoording van de motie middels een memo.
2. De memo voor to leggen aan de gemeenteraad.
3. De gemeenteraad to adviseren om de wijk Bijvanck integraal her into richten op basis van
de uitkomst in de businesscase.

4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.C. Knoop

4.a.

Kavelruil de Kampen
Korte inhoud: Op 13 oktober 2016 is het gebiedsakkoord de Kampen ondertekend. Met dit
gebiedsakkoord zetten partijen zich in voor: -realiseren van aaneengesloten gronden binnen
de natuurbegrenzing. -een gezamenlijk beheerakkoord over wijze van beheer en gezamenlijke
beheerregie. Het gebiedsproces heeft geresulteerd in een kavelruilovereenkomst. Deze
overeenkomst wordt op 7 november ondertekend.
Het college besluit:
1. In to stemmen met de inhoud van de kavelruilovereenkomst De Kampen.
2. De opbrengst van de grondverkoop in het jaarrekeningsaldo van 2018 verantwoorden. De
herinrichting van de weg meenemen als onderdeel van het onderhoud voor 2019/2020 voor de
Kampen is voorzien. De kosten opnemen in de kadernota/begroting 2020.
3. De heer G.C. Knoop to machtigen om kavelruilovereenkomst op 7 november 2018 feestelijk
to ondertekenen.
4. De collegevertegenwoordiger in het ASB-bestuur zal er conform de door de raad
aangenomen motie van 30 oktober 2018 bij het bestuur op aandringen om bij het maken van
afspraken over het beheer als uitgangspunt to hanteren dat het beheer van De Kampen door
de Blaricumse boeren (aangeslotenen) rechtstreeks wordt uitgevoerd en dat zij bij de
uitvoering van die beheertaak gaan werken met een beheersregisseur dle het vertrouwen heeft
bij de boeren.

4.b.

Meerjarige opdracht opstellen rapportage leerlingenprognoses
Korte inhoud: Een meerjarige opdracht verstrekken aan Planningsverband Groningen voor het
opstellen van de gemeentelijke leerlingenprognoses. De rapportage is nodig voor het
beoordelen van huisvestingsaanvragen en de leerlingenontwikkeling to volgen.
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Conform advies wordt besloten:
1. Planningsverband Groningen de opdracht to vertrekken voor kalendery'aar 2018, 2020 en
2021 een rapportage leerlingenprognoses en ruimtebehoefte onderwijs op to stellen;
2. De kosten, ad. 1.100 voor het opstellen van de rapportage leerlingenprognose 2018 op to
vangen op kostenplaats
onderwijsbeleid algemeen;
3. Voor het opstellen van de rapportage leerlingenprognoses en ruimtebehoefte onderwijs een
bedrag van 1.200 op to nemen in de meerjarenbegroting, betreffende kalenderjaar 2020 en
2022, ten taste van kostenplaats onderwijsbeleid algemeen.
4.c.

Intrekken mandaatbesluiten crisisdienst en inzet crisisvoorzieningen
Korte inhoud: Doordat in het afgelopen jaar de gemeenschappelijke regeling Gooi en
Vechtstreek is gewijzigd, verzoekt de Regio Gooi en Vechtstreek om de genomen
mandaatbesluiten over de uitvoering van de crisisdienst en de inzet van de crisisvoorzieningen
in to trekken.
Conform advies wordt besloten:
1. Het "Mandaat-volmacht-machtigingsbesluit Inzet Crisisvoorzieningen", vastgesteld op 20
december 2016, met
terugwerkende kracht intrekken per 21 maart 2018;
2. Het "Mandaat-volmacht-machtigingsbesluit Crisisdienst 2017", vastgesteld op 20 december
2016, met terugwerkende kracht intrekken per 21 maart 2018.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 6 november 2018
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