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Afwezige leden

1.

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

1.a.

Besluitenlijst 12 december 2017
De besluitenlijst is conform vastgesteld

l.b.

Aankoop en plaatsing informatieborden kunstwerken openbare ruimte
Korte inhoud: Het is een toegevoegde waarde om bij de kunstwerken in de openbare ruimte
informatie te plaatsen over de desbetreffende kunstenaar en het kunstwerk. De
kunstcommissie heeft in samenwerking met de portefeuillehouder besloten dat
informatietegels van Kunstwacht B.V. het beste product is.
Conform advies wordt besloten:
1. Akkoord te gaan met de aanschaf en plaatsing van informatietegels van Kunstwacht B.V.;
2. De tegels te laten plaatsen in het eerste kwartaal2018;
3. De kosten ad € 5.600.- ten laste te brengen van kostenplaats 91530000 Kunst en Cultuur

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Koopovereenkomst lnvest Projects BV voor gronden in BusinessPark2T
Korte inhoud: lnvest Projects BV wil een koopovereenkomst sluiten voor gronden in
BusinessPark27 ten behoeve van een bedrijfsverzamelgebouw. Deze ontwikkelaar heeft onder
de naam BSZ BV al een aantal bedrijfspanden op BusinessPark2T gerealiseerd. Het betreft nu
een tweede bedrijfsverzamelgebouw met 10 bedrijfsunits in de zogenaamde zone Grote
Bedrijven. Er is ambtelijke overeenstemming over het schetsontwerp voor het gebouw en de
voorwaarden en condities voor grondaankoop.
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Conform advies wordt besloten
1. ln te stemmen met de koopovereenkomst en bijbehorende bijlagen;
2. Wethouder A.M. Kennis mandaat te verlenen voor het ondertekenen van de
koopovereenkomst namens burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum

2.b.

Opvolging aanbevelingen accountant
Korte inhoud: Naar aanleiding van een motie, die door de raad is aangenomen op 4 juli 2017,
is een overzicht gemaakt van de opvolging van de aanbevelingen van de accountant en het
rapport van de Rekenkamercommissie inzake "privacy in het sociaal domein".
Conform advies wordt besloten
1. Kennis te nemen van het overzicht;
2. Het overzicht ter kennisname te brengen naar de raad

2.c.

Oninbaar verklaren van dubieuze debiteuren
Korte inhoud: De in dit voorstel opgenomen vorderingen, waaronder alle faillissementen,
schuldsaneringen, vertrokken onbekend waarheen (vow) en vorderingen die geen verhaal
bieden per 12 december 2017 oninbaar te verklaren.
Conform advies wordt besloten:
1. De vermelde vorderingen met een totaalbedrag van €,40.854,47 oninbaar te verklaren;
2. Het oninbare bedrag ten laste van de voorziening dubieuze debiteuren af te boeken.

2.d. Financieringsovereenkomst

BNG ten behoeve van de Blaricummermeent

Korte inhoud: Verlagen van de huidige financieirngsovereenkomst van € 37 miljoen naar
€ 6 miljoen met ingang van 1 januari20lB
Conform advies wordt besloten:
l. Akkoord te gaan met de aanpassing van de financieringsovereenkomst ten behoeve van de
Blaricummermeent met ingang van 1 januari 2O1B:
2. De huidige kredietruimte van € 37 miljoen te verlagen naar € 6 miljoen.

3. Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong
3.a. Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2018

Uitvoeringsprogramma 2018 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek
Rapportage Vergunningen en Handhaving derde kwartaal 2017

Conform advies wordt besloten:
1 . Het uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2018 vast te stellen;
2. Het Uitvoeringsprogramma 2018van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en
Vechtstreek vast te stellen;
3. Kennis te nemen van de Rapportage Vergunningen en Handhaving derde kwartaal2017;
4. De raad in kennis te stellen van het uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en
Handhaving 2018, het Uitvoeringsprogramma 2018 van de OFGV en de Rapportage
Vergunningen en Handhaving derde kwartaal 2017.

3.b.

Vaststelling wijzigingsplan "Waterschapslaan 11-13"
Conform advies is besloten het wijzigingsplan "Waterschapslaan 11-13" vast te stellen.

3.d.

Duurzaamheidslening
Korte inhoud: Dit voorstel "Duurzaamheidslening" betreft een uitwerking van het programma
Duurzaam Blaricum 201 8-2022.
Conform advies wordt besloten de gemeenteraad voor te stellen:
1. Een bedrag van € 500.000,- te storten in een eigen, door het SVN te beheren, Fonds
Duurzaamheidsleningen Blaricum 201 B;
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2. De Verordening Duurzaamheidslening Blaricum, 2018 vast te stellen, op basis waarvan vanuit het Fonds - een lening kan worden verstrekt aan inwoners van de gemeente Blaricum
die hun woningen willen verduurzamen en voldoen aan de voorwaarden die in de Verordening
Duurzaam heidslening Blaricum 201 8 zijn opgenomen.

3.d.

Locaties ondergrondse containers Blaricum GAD
Korte inhoud: De GAD heeft al eerder in het kader van de verbetering van de afvalscheiding op
een aantal locaties ondergrondse containers voorgesteld. Hierop is door omwonenden
gereageerd. Naar aanleiding van die opmerkingen is nu een definitief locatieplan opgesteld.
Het college heeft kennis genomen van de door de GAD voorgestelde locaties voor
ondergrondse voorzieningen voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.

3.e.

Financiële afwikkeling en vervanging bomen Eemnessenveg.
Korte inhoud: ln 2014 en 2015 is het integrale project "herinrichting Eemnesserweg (Blaricum)
en Blaricummertollaan (Laren)" uitgevoerd. lnmiddels is de onderhoudstermijn afgerond en is
de subsidie van de Provincie Noord Holland overgemaakt aan de gemeente. ln dit voorstel
wordt de financiële eindstand van het project opgemaakt en een voorstel gedaan voor het
beheer en onderhoud van de aanwezige bomen voor de komende 20 jaar.
Conform advies wordt besloten de raad voor te stellen het krediet Eemnessen¡veg af te
sluiten en het vormen van de voorziening bomen bij de jaarrekening 2017.

4.

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

4.a.

Vaststellen meerjarige subsidies 2016 Blaricum
Korte inhoud: Volgens de subsidieverordening en mandaatregeling moeten sommige voorlopig
toegekende subsidies vastgesteld worden op grond van de ingeleverde verantwoording na
afloop van het subsidiejaar.
Conform advies wordt besloten
1. De subsidies 2016 van Bibliotheek Huizen Laren, Blaricum en de Blaercom vast te stellen;
2. De instellingen hierover te informeren.

4.b.

Memo Motie Schoolzwemmen.
Korte inhoud: ln de raadsvergadering van 4 juli is het college opgedragen om de behoefte aan
schoolzwemmen te onderzoeken en een indicatie te geven van de kosten. Het onderzoek is
uitgevoerd en de resultaten zijn financieel vertaald.
Conform advies wordt besloten kennis te nemen van de memo over de motie Schoolzwemmen
en deze aan te bieden aan de raad.

4.c.

Extraatje voor ouders en hun kinderen in het kader van opgroeien in armoede
Korte inhoud: Met ingang van 2017 tot en met 2020 ontvangt de gemeente aanvullende
middelen van het Rijk om ervoor te zorgen dat kinderen in armoede ook mee kunnen doen in
de samenleving. Het beleid over de besteding van de extra middelen wordt pas begin 2018
vastgesteld. Om in 2017 toch vast invulling te geven aan de doelstelling van deze middelen is
het idee ontstaan om met dit budget voor de feestdagen iets extra's voor de kinderen in
armoede te doen.
Conform advies is besloten in te stemmen met het voorstel om bijstandsgerechtigde ouders
dan wel ouders met een inkomen uit werk die gebruik maken van bijzondere bijstand en hun
kinderen in kader van het opgroeien in armoede voor de feestdagen, een extraatje te geven in
de vorm van cadeaubonnen om de in dit voorstel genoemde redenen.
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Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 2 januari 2018

Datum

Voorzitter

Beslultenlljst

:

2 januari2018

Secretaris
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