Gemeente

Blaricum
definitieve BESLUITE N LIJST
B&W vergadering Blaricum
Vergadering d.d.
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter

30 januari 2018

Gemeentehuis Blaricum
10.00
15.00
mw. J.N. de Zwart-Bloch

Griffier/secretaris

mw. M. Kilic-Karaaslan

Aanwezige leden

mw. J.N. de Zwart-Bloch, mw. E.J.M. Boersen-de Jong, dhr.. B.H.E
Lüken, mw. M. Kilic-Karaaslan

Afvrrezige leden

mw. A.M. Kennis

1.

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

1.a.

Besluitenlijst
Besluitenlijst is conform vastgesteld

1.b.

Agressieprotocol burgemeester, wethouders, raadsleden en fractievertegenwoordigers
Korte inhoud: Al geruime tijd is er aandacht voor de problematiek van agressie en geweld
tegenover personen die werkzaam zíjn in de publieke sector. ln dit kader is voor de
medewerkers van de BEL Combinatie en BEL-gemeenten reeds een 'Beleid Omgaan met
agressie en geweld' vastgesteld. Voor de burgemeester, wethouders, raadsleden en
fractievertegenwoordigers van de gemeente Blaricum is er nog geen specifiek beleid op dit
gebied. Daarom is op 4 juli 2O17 een motie aangenomen onder nummer M3 betreffende het
voorbereiden van een agressieprotocol voor college- en raadsleden van Blaricum.
Conform advies wordt besloten het Agressieprotocol 2018 voor vaststelling door te geleiden
naar de raad met dien verstande dat Polisblad wordt verwijderd.

1.c.

Reactie concept intentieverklaring fusie Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en
Veiligheidsregio Flevoland
Korte inhoud: De veiligheidsregio heeft een concept intentieverklaring toegestuurd met verzoek
om reactie van de gemeente. Het voorstel is een reactiebrief vast te stellen op deze
intentieverklaring.
Conform advies wordt besloten:
I . De inhoud van de concept reactiebrief vast te stellen en voor te leggen aan de raad.
2. De reactiebrief bij instemming door de raad te versturen.
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2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Koopovereenkomst Invest Projects BV voor gronden in BusinessPark2T
Korte inhoud: lnvest Projects BV wil een koopovereenkomst sluiten voor gronden in
BusinessPark2T ten behoeve van een bedrijfsverzamelgebouw. Deze ontwikkelaar heeft onder
de naam BSZ BV al een aantal bedrijfspanden op BusinessPark2T gerealiseerd. Het betreft nu
een bedrijfsverzamelgebouw met 14 bedrijfsunits in de zogenaamde zone Grote Bedrijven. Er
is ambtelijke overeenstemming over het schetsontwerp voor het gebouw en de voorwaarden
en condities voor grondaankoop.
Conform advies wordt besloten:
1. ln te stemmen met de koopovereenkomst en bijbehorende bijlagen.
2. Wethouder mevrouw A.M. Kennis mandaat te verlenen voor het ondertekenen van de
koopovereenkomst namens burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum.

2.b.

Koopovereenkomst bouwkavel D-4 Blaricummermeent (dpl. 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.

3.

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

3.a.

Oplegging last onder dwangsom bouwen in afovijking van de vergunning.
Korte inhoud: Geconstateerd is dat op een perceel aan de Mosselweg de hoogte van de
overkapping 2,55 m bedraagt en dat is 0,35 m hoger dan de verleende vergunning. Er is een
handhavingsprocedure gestart om de overtreding te beëindígen. De eigenaren hebben een
zienswijze ingediend. Thans dient een besluit te worden genomen over het opleggen van een
last onder dwangsom.

Besluit:conform
Conform advies wordt besloten:
1. Aan de eigenaren van het perceel aan de Mosselweg een last onder dwangsom op te
leggen;
2. De last onder dwangsom bekend te maken bij de eigenaren van het perceel.

3.b.

Begrotingswijziging in het kader van toegenomen bijdrage aan de OFGV
Korte inhoud: De OFGV heeft besloten tot een nieuwe wijze van financieren middels
kostprijssystematiek. Dit heeft geleid tot een gewijzigde begroting 2018. Voorgesteld wordt de
gemeentelijke begroting 2018 hiermee in overeenstemming te brengen
Besluit: conform
Conform advies wordt besloten:
1 . De raad voor te stellen om de gevolgen van de gewijzigde begroting van 2018 van de OFGV
te verwerken in de gemeentelijke begroting;
2. De raad voor te stellen in de dekking hiervan te voorzien door te beschikken over het
begrotíngssaldo 2018;
3. De raad voor te stellen om in te stemmen met begrotingswijziging nr. 4 van 2018.

3.d.

VerlichtingHeideweg
College neemt kennis van de informatiebrief en stemt in met verzending van de bewonersbrief

4.

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

4.a

Vaststellen subsidie 2016 peuterspeelzalen Blaricum
Korte inhoud: De voor 2016 verleende subsidie aan peuterspeelzaal Spelevanck en
peuterspeelgroep Blaricum dient te worden vastgesteld. Het jaar 2016 is tevens het laatste jaar
waarin nog subsidie voor het peuterspeelzaalwerk wordt verleend. Dit betekent dat er tevens
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een afrekeníng plaatsvindt van de opgebouwde egalisatíereserve.
Conform advies wordt besloten:
1 . De subsidie 2016 van peuterspeelgroep Blaricum vast te stellen op €19.299.
2. De egalisatiereserve van peuterspeelgroep Blaricum in 201B definitief afrekenen;
3. De subsidie 2016 van peuterspeelzaal spelevanck vast te stellen op €37.820.
4. De egalisatiereserve van Spelevanck af te rekenen per 31 december 2016 op een aan de
gemeente Blaricum terug te betalen bedrag ad € 521.

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

Datum

6 februari 2018

Voorzitter
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