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Locatie

Gemeentehuis Blaricum

Aanvang

10.00

Eindtijd
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Voorzitter

mw. J.N. de Zwart-Bloch

Griffierlsecretaris

mw. M. Kilic-Karaaslan

Aanwezige leden

mw. J.N. de Zwart-Bloch, mw. A.M. Kennis, mw. E.J.M. Boersen-de
Jong, dhr. G.C. Knoop, mw. M. Kilic-Karaaslan

Afwezige leden

1.

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

1.a.

Besluitenlijst 28 augustus 2018
Besluitenlijst conform vastgesteld.

1.b.

Beslissing op bezwaar inzake verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur
Korte inhoud: De adviescommissie voor de bezwaarschriften heeft een beslissing op bezwaar
genomen. Het betreft een bezwaar gericht tegen een genomen besluit op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur. Het advies van de commissie is ontvankelijk en ongegrond. Het
college wordt voorgesteld om het advies integraal over to nemen.
Conform advies wordt besloten het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over to
nemen en het bezwaar ontvankelijk en ongegrond to verklaren en het bestreden besluit in
stand to laten.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Programmabegroting Blaricum 2019
Korte inhoud: Door middel van de begroting 2019- 2022 heeft de raad inzicht in de meerjarige
financiele positie van de gemeente en geeft de raadmandaat aan het college om binnen de
gestelde kaders uitvoering to geven aan het in de begroting opgenomen beleid.
Conform advies wordt besloten:
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1. In to stemmen met de voorgelegde meerjarenraming 2019-2022 en het bijbehorend
raadsvoorstel;
2. De portefeuillehouder Financien to mandateren tot het aanbrengen van eventuele door het
college aangegeven wijzigingen;
3. De uitvoeringsinformatie programmabegroting 2019 vast to stellen.
3.

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

3.a.

Wijziging mandaatbesluit inzake de Huisvestingsverordening Gooi ~ Vechtstreek 2015
Korte inhoud: Het college heeft een mandaatbesluit afgegeven voor de uitoefening van een
aantal bevoegdheden in de Huisvestingsverordening G&V 2015. Inmiddels is de organisatie
aangepast en heeft de mandataris een andere functie. Vanwege deze functiewijziging moet
het mandaatbesluit worden aangepast.
Conform advies wordt besloten het mandaatbesluit aan to passen aan de functionaris
die gemandateerd wordt.

3.b.

Boomonderhoud Blaricum
Korte inhoud: De boomveiligheidscontrole 2018 (ook wel visual tree assesment of VTA) is
uitgevoerd. Daaruit volgen op korte termijn to treffen maatregelen. De dekking van de kosten
moet vastgesteld worden voorafgaand aan de aanbesteding.
Conform advies wordt besloten:
1. Alle snoei- en kapmaatregelen n.a.v. de VTA 2018 uit to laten voeren;
2. De kosten (€ 170.000) to dekken uit de begrotingen 2018 en 2019 en vast to leggen in een
administratieve begrotingswijziging

4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.C. Knoop

4.a.

Informatiebrief Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek.
Korte inhoud: Voor de uitvoering van de toezichthoudende taak van de raad en het college
verstrekt Talent Primair tweejaarlijks een informatie bulletin en een keer per jaar een
bestuursverslag en jaarrekening. Deze stukken worden ter kennisname en informatie
aangeboden.
Conform advies wordt besloten:
1. Kennis to nemen van de informatiebrief 'stand van zaken Stichting basisonderwijs Gooi en
Vechtstreek';
2. De informatiebrief 'stand van zaken Stichting basisonderwijs Gooi en Vechtstreek' ter
kennisname to versturen Haar de raad.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 11 september 2018
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