Gemeente

~~ Blaricurn

BESLUITENLIJST
Vergadering d.d.
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris
Aanwezig

01.

Portefeuille burgemeester mevrouw J.N, de Zwart-Bloch

01.01. Besluitenlijst d.d. 10 december 2019
Besluitenlijst conform vastgesteld.
01.02. Besluit aanwijzing archivaris
Het College besluit
1. als archivaris aan to wijzen K. Abrahamse
2. dat dit besluit in werking treedt op 1januari 2020.
01.03. Factsheet inzet brandweer Blaricum januari t/m juni 2019
Het college besluit akkoord to gaan met de Raadsinformatiebrief'Factsheet inzet brandweer Blaricum
januari t/m juni 2019' en deze door to geleiden Haar de raad.
01.04. Dienstverleningsovereenkomst Risicobeheersing en Brandveilig Leven (2019)
Het college besluit akkoord to gaan met de Dienstverleningsovereenkomst Risicobeheersing en
Brandveilig Leven (2019) van de Brandweer Gooi en Vechtstreek en de gemeente Blaricum.
01.05

Digitaal Stelsel Omgevingswet (D50)
Het college besluit de raad to informeren over het stelsel DSO Omgevingswet en de consequenties van
BEL Combinatie c.q. gemeente Blaricum door middel van een raadsinformatiebrief.

02.

Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis

02.01. Uitvoeringsprogramma VTH 2020 Blaricum
Het college besluit het uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2020 en de
desbetreffende raadsinformatiebriefuast to stellen en dit ter kennisname aan de raad to sturen.
02.02. Overdracht delen openbaar gebied van De Blaricummermeent 2020
Het college besluit in to stemmen met de overdracht van delen van het openbaar gebied (zoals op
bijgevoegde plankaart aangegeven) van het Projectbureau De Blaricummermeent aan de BEL
Combinatie, Afd. Ruimtelijke Ontwikkeling en Openbare Ruimte.
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02.03. Ontwerpbestemmingsplan Blaricum Dorp herziening 2020
Het college besluit
1. In to stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Blaricum Dorp herziening 2020;
2. het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter visie to leggen;
3. de raadsleden hiervan in kennis to stellen met bijgaande raadsinformatiebrief.
03.

Portefeuille wethouder mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong

03.01. Herontwikkeling terrein ziekenhuis Tergooi
Het college besluit:
1. into stemmen met de Nota van Randvoorwaarden Herontwikkeling terrein Tergooi;
2. deze Nota van Randvoorwaarden aan het presidium aan to bieden ter vaststelling door de
gemeenteraad geheimhouding opgelegd.
03.02

Administratieve wijziging mandaatbesluit
Het college besluit in to stemmen met het gewijzigde mandaatbesluit inzake het mandateren van het
behandelen en toekennen van urgentieaanvragen aan de algemeen directeur van de Regio Gooi en
Vechtstreek. Huisvestingsverordening (bijlage 1). Dit in het kader van de geactualiseerde
Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek- gemeente Blaricum. Deze heeft de raad vastgesteld op
25 juni jl. De Huisvestingsverordening geldt voor de gehele regio.

03.03

Gunning integraal bestek Blaricum
Het college besluit
1. into stemmen met het voornemen van de directie van de BEL Combinatie om het integrate
onderhoudsbestekvan de buitenruimte to gunnen aan Sight Landscaping BV.;
2. de bijgaande begrotingswijziginguast to stellen.

03.04

Groen werkzaamheden Bijvanck
Het college besluit
1. de bomenstructuur tangs De Noord to dunnen en de biodiversiteit to vergroten;
2. een deel van de Parkzone to verfraaien;
3. eiken nabij achtertuinen to verwijderen;
4. slechte groenstroken aan to vullen;
5. het saldo op de begroting groen over to hevelen Haar 2020.

03.05

Afspraken MRA Duurzaamheid Top
Het college besluit Into stemmen met de volgende MRA- afspraken Haar aanleiding van de MRA
Duurzaamheid Top 2019:
1. Gezamenlijk duurzaam inkopen en opdrachtgeven via vijf inkooppakketten;
2. Samen komen tot een circulaire aanpak op textiel;
3. Uitwerken van duurzaam bouwen van woningen via het programma Cirkelstad en hieraan als
'volger' deelnemen;
4. Onderwijs- en arbeidsmarktkansen koppelen aan de klimaatopgave;
5. Monitoring van de MRA-positie en -inzet op de transitie Haar een duurzame economie.

04.

Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop

04.01

Nadere regels jongerenvouchers
Het college besluit
1. In to stemmen met de nadere regels jongerenvouchers Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren;
2. In to stemmen met het Aanvraagformulierjongerenvoucher 2019— 2023;
3. De kosten to dekken uit het participatiebudget en het lokale deel van Werken aan Werk, conform het
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gestelde bedrag van € 28.333.

Vastgesteld in de collegevergadering van dinsdag 7 januari 2020

,~~~
i~- araaslan
secretaris

mw. J.N. de Zwart-Bloch
burgemeester
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