Gemeente

Blaricum
Definitieve BESLU ITE N LIJST
B&W vergadering Blaricum
Vergadering d.d.
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voor¿itter
Griffier/secretaris

6 maart 2018
Gemeentehuis Blaricum
10.00 uur
15.00 uur
Mw. A.M. Kennis
Mw. M. Kilic-Karaaslan

Aanwezige leden

Mw. A.M. Kennis, mw. E.J.M. Boersen-de Jong, dhr. B.H.E. Lüken,
mw. M. Kilic-Karaaslan

Afwezige leden

Mw. J. de Zwart-Bloch

1.

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

1.a.

Besf

1.b.

Concept reactie MRA Verantwoording 2017 en globale begroting 2019
Korte inhoud: De Regiegroep van de Metropoolregio Amsterdam vergadert op 13 april 2018
over de verantwoording van 2017 en de globale begroting voor 2019. De stukken zijn conform
eerdere bespreking in MRA platforms. Om de raden in de gelegenheid te stellen commentaar
te leveren op de inbreng van Gooi en Vechtstreek, wordt de concept reactie voorgelegd aan de
raad. De raad wordt verzocht om opmerkingen uiterlijk op 5 april 2018 kenbaar te maken aan
het college, zodat dit kan worden meegegeven aan de regionale MRA-vertegenwoordigers.

uitenlijst 27 februari 2018
De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld

Conform advies wordt besloten
'1. in te stemmen met de concept reactie op de MRA verantwoording van 2017 en de globale
begroting 2019;
2. de raad te verzoeken om eventueel commentaar op de concept reactie uiterlijk 5 april 2018
kenbaar te maken aan het college;;
3. de raad te verzoeken het commentaar, zoals genoemd onder 2, uiterlijk 5 april 2018 in te
brengen bij de Regio zodat dit wordt verwerkt in de regionale reactie.
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2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Koopovereenkomst bouwkavel D-3 Blaricummermeent (deelplan D)
Korte inhoud: Voorgesteld wordt in te stemmen met de bijgevoegde koopovereenkomst
betreffende een stuk grond in deelplan D van de Blaricummermeent bestemd voor de bouw
van een vrijstaande woning.
Conform advies wordt besloten in te stemmen met bijgevoegde koopovereenkomst.

2.b.

Ontwerp Bestemmingsplan 'Blaricummermeent Werkdorp, actualisatie F en G'
Korte inhoud: Op 17 oktober 2017 heeft uw college ingestemd met het Voorontwerp
Bestemmingsplan. Vanaf 25 oktober tot 6 december 2017 heeft het Voorontwerp
Bestemmingsplan 'Blaricummermeent Werkdorp - actualisatie F en G' voor een periode van 6
weken voor een ieder ter inzage gelegen. Tijdens de periode van ter inzage legging is een
zevental inspraakreacties ontvangen. De inspraakreacties zijn gebundeld en van
beantwoording voorzien in de bijgevoegde'Reactienota Voorontwerp Bestemmingsplan
deelplan F&G'(d.d. 20 februari 2018). Voor zover relevant zijn de reacties verwerkt in het
voorliggend Ontwerp Bestemmingsplan. Eerder genoemde inspraakreacties alsmede enkele
ambtelijke wijzigingen in teksten en afbeeldingen hebben geresulteerd in voorliggend 'Ontwerp
Bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp - actualisatie F en G'. Besluitvorming over dit
bestemmingsplan vindt tegelijkertijd plaats met het hieraan gerelateerde besluit ingevolge
artikel I 10a van de wet geluidhinder tot vaststelling van hogere grenswaarden wegverkeer.
Conform advies wordt besloten
f . in te stemmen met het Ontwerp bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp actualisatie F en G en deze ter inzage te leggen;
2. in te stemmen met bijgevoegde'Reactienota Voorontwerp Bestemmingsplan deelplan F&G'
(d.d. 20 februari 2018).

3

3.a.

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

HandboekOnderhoudOppervlaktewater
Korte inhoud: Dit handboek beschrijft de samenwerking tussen de gemeentes die binnen het
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht op het gebied van onderhoud oppervlaktewater en
(her)inrichting van stedelijk gebied
Conform advies wordt besloten de afspraken in het Handboek Onderhoud Oppervlaktewater te
hanteren als gezamenlijke gedragslijn voor samenwerking tussen gemeente Blaricum en
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht op het gebied van onderhoud oppervlaktewater en
(her)inrichting van stedelijk gebied.

3.b.

Ontwerp- besluit hogere grenswaarden Blaricummermeent
Korte inhoud: Voor de vaststelling van het bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp
actualisatie F en G is het nodig om hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder
vast te stellen. Ten gevolge van het wegverkeer op de A27 en de Deltazijde wordt bij 170
woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden. Voor deze woningen wordt een
hogere waarde van respectievelijk 53 en 55 dB vastgesteld.
Conform advies wordt besloten
f . in te stemmen met het ontwerp- besluit hogere waarden in verband met vaststelling
bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp actualisatie F en G;
2. het ontwerp- besluit hogere grenswaarden te ondertekenen;
3. het ontwerp- besluit na vaststelling tegelijkertijd met het ontwerp van het bestemmingsplan
Blaricummermeent Werkdorp actualisatie F en G bekend te maken en ter inzage te leggen.
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3.c.

lntentieovereenkomst herontwikkeling terrein voormalige brandweerkazerne.
Korte inhoud: Het college wordt voorgesteld in te stemmen met de intentieovereenkomst voor
de herontwikkeling van het terrein voormalige brandweerkazerne Blaricum en de
portefeuillehouder te machtigen voor de ondertekening van deze overeenkomst.
Conform advies wordt besloten
1. ln te stemmen met de intentieovereenkomst "Herontwikkeling terrein voormalige
Brandweerk azerne B laricu m ";
2. De portefeuillehouder te machtigen voor de ondertekening van de
intentieovereenkomst "Herontwikkeling terrein voormalige brandweerkazerne Blaricum"

4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer B.H.E. Lüken

4.a.

Wijziging reglement vrijwilligersprijs Blaricum
Korte inhoud: Enige overleggen tussen de wethouder en het vrijwilligerscomité hebben ertoe
geleid dat het reglement vrijwilligersprijs enige aanpassingen behoeft. Deze aanpassingen
hebben te maken met het feit dat het Activiteitenfonds (voorheen Gemeenschapfonds
Blaricum) heeft besloten het prijzengeld voor de vrijwilligersprijs en aanmoedigingsprijs voor
het jaar 2017 en daarna niet meer beschikbaar te stellen. Tevens heeft het vrijwilligerscomité
voor het jaar 2017 twee winnaars genomineerd (respectievelijk voor de vrijwilligersprijs en
aanmoedigingsprijs 2017)waarbij aanpassingen in het reglement noodzakelijk zijn.
Conform advies wordt besloten
1. akkoord te gaan met voorgestelde wijzigingen in het reglement vrijwilligersprijs Blaricum;
2. akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van prijzengeld voor de vrijwilligersprijs van
€500,- en aanmoedigingsprijs van € 250,-. Deze bedragen worden bekostigd uit Kostenpost
91610000 (Algemene voorzieningen en jeugd) en kostensoort 438034 (vrijwilligersavond)

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 13 maart 2018

Datum

Voorzitter
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