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Afwezige leden

1.

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

1.a.

Besluitenlijst 6 november 2018
Besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

1.b.

Convenant Persoonsgerichte aanpak radicalisering en extremisme
Korte inhoud: In oktober 2015 is het college akkoord gegaan met de inhoud van het
privacyreglement 'Gemeentelijk casusoverleg Radicalisering Midden Nederland' en is de
gemeente aangesloten bij dit regionale reglement. Het reglement maakt informatiedeling
mogelijk op dit onderwerp. Het nieuwe landelijke convenant `Persoonsgerichte aanpak
voorkoming radicalisering en extremisme', opgesteld door het Nationaal Coordinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), voldoet aan de Europese wetgeving en de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Conform advies wordt besloten:
1. Akkoord to gaan met de inhoud van het convenant "Persoonsgerichte aanpak radicalisering
en extremisme" en aansluiten bij dit convenant;
2. Into stemmen met de ondertekening van de deelnameverklaring van het convenant
„Persoonsgerichte aanpak radicalisering en extremisme? door de bestuurlijke
portefeuillehouder, burgemeester J.N. de Zwart -Bloch;
3. Into stemmen met de gelijktijdige intrekking van het reglement „Gemeentelijk casusoverleg
Radicalisering Midden
Nederland? uit 2015;
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politie, Openbaar Ministerie en ketenpartners "Persoonsgerichte aanpak voorkoming
radicalisering en extremisme".
1.c.

Jaarverslag 2017 van de commissie voor de bezwaarschriften
Korte inhoud: Op 11 oktober 2018 heeft de commissie voor de bezwaarschriften haar
jaarverslag over het kalenderjaar 2017 vastgesteld. In dit jaarverslag geeft de commissie een
beeld van haar activiteiten rondom de behandeling van bij de BEL-gemeenten ingediende
bezwaarschriften. Er wordt onder meer per gemeente een overzicht gegeven van het aantal
ingediende bezwaarschriften, de onderwerpen van de bezwaarschriften, in hoeverre de
bezwaarschriften zijn afgehandeld en wat de uitkomst van de procedure was. Het jaarverslag
sluit of met een aantal conclusies en aanbevelingen.
Conform advies wordt besloten:
1. Kennis to nemen van het Jaarverslag 2017 van de commissie voor de bezwaarschriften;
2. De aanbevelingen over to nemen;
3. Het jaarverslag ter kennisname aan de raad to sturen.

1.d.

Memo aan de raad: update van de voortgang 'Blaricum, kunststad van het jaar 2018'.
Korte inhoud: Door stichting Kunstweek is Blaricum voor het jaar 2018 uitgeroepen tot
kunststad van het jaar. Op 20 maart heeft u een memo ontvangen over de evenementen en
activiteiten dit in dit kader worden georganiseerd. Hierbij ontvangt u een update van wat er
heeft plaatsgevonden en Welke activiteiten nog gaan plaatsvinden.
Conform advies wordt besloten:
1. In to stemmen met memo update van de voortgang 'Blaricum, kunststad van het jaar 2018'.
2. Dit memo ter kennisgeving voor to leggen aan de raad.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis
2.a.

Ontwerp bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp, 1e herziening F en G
Korte inhoud: Op 10 juli 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Blaricummermeent
Werkdorp, actualisatie F en G vastgesteld. Inmiddels is het bestemmingsplan in werking
getreden. Hierin is niet opgenomen de regeling, zoals deze voor het bedrijventerrein middels
het bestemmingsplan `Technische herziening Blaricummermeent Werkdorp' was aangepast
voor wat betreft e-commerce en onzelfstandige detailhandel. Verder heeft het college
aangegeven een aantal functies to willen verwijderen uit de lijst met toegestane
bedrijfsactiviteiten. Als laatste zou de in het bestemmingsplan opgenomen
wijzigingsbevoegdheid voor het college aangaande de bedrijvenlijst moeten inhouden dat het
college niet alleen bedrijfsactiviteiten moet kunnen toevoegen, maar ook bedrijfsactiviteiten
moet kunnen schrappen. Zo is deze wijzigingsbevoegdheid in het verleden wel beoogd, maar
deze is nooit zo geformuleerd. Ook staat er een onjuiste verwijzing in de betreffende
wijzigingsbevoegdheid. Met deze partiele herziening van het bestemmingsplan worden deze
onderwerpen aangepast en gecorrigeerd.
Conform advies wordt besloten in to stemmen met het Ontwerp bestemmingsplan
Blaricummermeent Werkdorp, 1e herziening F en G en deze ter inzage to leggen

3.

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

3.a.

Beslissing op bezwaar aanwijzen parkeergelegenheid alleen bestemd voor het opladen
van elektrische voertuigen aan de Reiger Blaricum
Korte inhoud: Op 28 juni 2018 heeft het college een verkeersbesluit genomen voor het
aanwijzen van een parkeergelegenheid alleen bestemd voor het opladen van elektrische
voertuigen aan de Reiger Blaricum. Op dit voorstel zijn enkele bezwaren binnengekomen
Welke in behandeling zijn gesteld bij de commissie voor de bezwaarschriften. De commissie
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heeft op 24 september 2018 de belanghebbenden en het college gehoord en op 19 oktober
haar advies opgesteld richting het college. In dit voorstel beslist de gemeente op de bezwaren
en neemt hierbij kennis van het advies van de commissie voor de bezwaarschriften.
Conform advies wordt besloten:
1. Het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over to nemen en het besluit tot het
aanwijzen van de gelegenheid bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen in stand
to laten.
2. De beslissing op bezwaar to versturen aan de vier personen die een bezwaarschrift hebben
ingediend.
4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.C. Knoop

4.a.

Gemeentelijke bijdrage schoolmaatschappelijk werk
Korte inhoud: Sinds 2016 dragen wij bij aan de versteviging van het Schoolmaatschappelijk
werk binnen het basisonderwijs. Met de gemeentelijke middelen kan samenwerkingsverband
Unita extra uren Schoolmaatschappelijk werk aanbieden.
Conform advies wordt besloten:
1. Aan samenwerkingsverband Unita, voor schooljaar 2018-2019 een eenmalige subsidie van
€ 1.804 to verstrekken voor het aanbieden van schoolmaatschappelijk werk;
2. De eenmalige subsidie aan samenwerkingsverband Unita direct vast to stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 20 november 2018

Datum
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