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Afwezige leden

1.

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

1.a.

Besluitenlijst 15 mei2018
Conform vastgesteld.

1.b.

Voor een muziek-theaterconcert Carols in 't Gooi in de St. Vituskerk wordt een subsidie
van € 2.610 gevraagd
Korte inhoud: Een combinatie van professionele musici, zangers en amateurkoorfeden geeft
een concert met Christmas Carols en een eigentijds kerstverhaal in het St. Vitus december
2018
Conform advies wordt besloten de subsidie voor Carols in't Gooite weigeren op grond van
artikel 9b van de Algemene subsidieverordening Blaricum 2011 omdat de aanvrager ook
zonder subsidieverstrekking over voldoende gelden, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit
middelen van derden, kan beschikken om de activiteit uit te voeren.

l.c.

lntentieverklaringCirculairlnkopen
Korte inhoud: de MRA en de Regio hebben het voornemen om circulair inkopen te bevorderen
Men wil het gebruik en de verspilling van grondstoffen beperken en zoveel mogelijk naar
hergebruik streven. ln een MRA vergadering van 20 juni a.s., getiteld ' the state of the region'
wil men het circulaire denken gezamenlijk uitdragen via ondertekening van een
intentieverklaring.

Conform advies wordt besloten:
1a. ln te sterlrlrerl nlel orrdertekenen van tJe intentíeverklaring;
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1b. De verantwoordelijk portefeuillehouder te machtigen om de intentieverklaring te
ondertekenen.
2. Toe te werken naar 10o/o circulair inkopen in 2022.
3. ln 2025 in afstemming met de MRA te bepalen hoe naar volledig circulair inkopen toe
gegroeid kan worden

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Verkoop grond tussen Bierweg 37 & 39.
Korte inhoud: Recent heeft de eigenaar van Bierweg 39 het verzoek gedaan om het gedeelte
van het perceel wat híj in gebruik heeft te mogen aankopen. ln dit verzoek is de eigenaar van
Bierweg 37 aangehaakt.
Conform advies wordt besloten:
1. Een deel van het perceel gelegen tussen Bierweg 37 en 39 te verkopen aan de eigenaar
van Bierweg 39.
2. Een deel van het perceel gelegen tussen Bierweg 37 en 39 in gebruik te laten bij de
eigenaar van Bierweg 37 met vastlegging van de mogelijkheid om binnen een periode van 5
jaar tot aankoop over te gaan tegen de getaxeerde waarde.
3. De inkomsten ad C23.275 te verantwoorden op kostenplaat 91030000/531000 (Overige
gebouwen en gronden/opbrengst van grondverkopen) en e.e.a. te verwerken in het
rekeningresultaat 201 8.

2.b

Koopovereenkomst bouwkavel D-25 (deelplan D in de Blaricummermeent)
Korte inhoud: Met de heer Belderbos en mevrouw Megens is een optieovereenkomst gesloten
voor de vrije kavel D-25 in deelplan D van de Blaricummermeent. De optietermijn is verstreken.
Het woningontwerp is door het Supervisieteam geaccordeerd.
Conform advies wordt besloten 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.

2.c.

Koopovereenkomst bouwkavel D-27 (deelplan D in de Blaricummermeent)
Korte inhoud: Met de heer en mevrouw Molenaar is een optieovereenkomst gesloten voor de
vrije kavel D-27 in deelplan D van de Blaricummermeent. De optietermijn is verstreken. Het
woningontwerp is door het Supervisieteam geaccordeerd.
Conform advies wordt besloten 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.

2.d.

Jaarstukken 2017 Gemeente Blaricum
Korte inhoud: Jaarlijks legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over het
gevoerde bestuur. Dit gebeurt door het ter vaststelling aanbieden van de jaarstukken. Met het
vaststellen van de jaarrekening verleent de raad de leden van het college decharge ten
aanzien van het daarin verantwoorde financiële beheer. Naast het vaststellen van de
jaarrekening wordt ook een besluit van de raad gevraagd over bestemming van het
reken ngres ultaat v an 2O 1 7
i

.

Conform advies wordt besloten:
1 . ln te stemmen met de jaarstukken (jaarverslag - en jaarrekening) 2017 en het daarbij
behorende raadsvoorstel en begrotingswijziging.
2. De uitvoeringsinformatie 2017 vast te stellen;
3. De portefeuillehouder financiën te machtigen wijzigingen aan te brengen naar aanleiding
van eindafrekening Huizen en aanwijzingen van de accountant.

3.

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

Milieujaarverslag 2017 enjaarrapportage OFGV 2017
Korte inhoud: De gemeente is verplicht om jaarlijks een milieujaarverslag op te stellen. ln het
milieujaarverslag 2017 worden de activiteiten beschreven die in 2017 op het gebied van milieu
en duurzaamheid zíjn uitgevoerd. Een deel van de werkzaamheden wordt door de
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) uitgevoerd. De resultaten van de
werkzaamheden van de OFGV in 2017 zijn opgenomen in de jaarrapportage 2017 van de
OFGV.
Conform advies wordt besloten:
1. Het milieujaarverslag, waarin wordt vermeld welke werkzaamheden en activiteiten op het
gebied van milieu en duurzaamheid zijn uitgevoerd, vast te stellen;
2. De jaarrapportage OFGV 2017, waarin onder meer de uitgevoerde werkzaamheden op het
gebied van milieuvergunningverlening en handhaving zijn opgenomen, vast te stellen.
Bijlage 11 en 13: conflicterende belangen met deelplan D en F of nog te bouwen delen van de
Blaricummermeent. Liesbeth bespreekt het met Hilde.

3.b.

Raadsmemowoningsplitsing
Het college besluit de raad te informeren over de voortgang van de splitsingsnota.

3.c.

Projectplan openbare ruimte Bijvanck
Korte inhoud: De gemeenteraad heeft als reactie op het signaal uit het Wegenbeheerplan
2017-2021, in de begroting van 2018, een bedrag opgenomen voor het opstellen van een
onderhoudsplan. Gezien de hoeveelheid ontwikkelingen en het raakvlak datzij hebben met de
openbare ruimte, is de scope van de oorspronkelijke bestuursopdracht niet toereikend.Het
college van B&W heeft op 13 maart 2018 ingestemd met het voorstel om onderzoek uit te
voeren ten behoeve van een níeuwe opdrachtdefínitie. Het voorstel voor een nieuwe opdracht
wordt nu voorgelegd.
Conform advies wordt besloten:
1. De openbare ruimte van de wijk Bijvanck toekomstbestendig te maken door de ruimte
integraal her in te richten en deze herinrichting als project op te pakken.
2. ln te stemmen met het projectplan Definitiefase Bijvanck waarin is beschreven hoe het
project wordt opgebouwd, welke stappen er worden genomen, wanneer er besluiten dienen te
worden genomen en welke partijen nodig zijn om te komen tot een integrale visie en een
uitvoeringsprogramma voor de openbare ruimte van de wijk Bijvanck in Blaricum.
3. Aan de raad voor te stellen voor de projectdefinitiefase een voorbereidingskrediet van
€ 425.000 beschikbaar te stellen uit de reserve onderzoekskosten Bijvanck.
4. Aan de gemeenteraad voor te stellen de financiële consequenties te betrekken bij de
besluitvorming over de jaarrekening 2017.
5. De raad voor te stellen in te stemmen met de 14e begrotingswijziging 2018.
6. Het op 13 maart ten behoeve van het opstellen van het projectplan onttrokken bedrag van €
25.000 weer toe te voegen aan het budget Onvoorzien en daarvoor in te stemmen met de 52e
Collegebegrotingswijziging.

3.d.

Vervolg Haalbaarheidsstudie Voetgangers en Fietsverbinding tussen Oude Dorp en
Bijvanck
Korte inhoud: De rapportage over de tweede fase Haalbaarheidsstudie Voetgangers en
Fietsverbinding tussen Oude Dorp en Bijvanck is gereed. Er zijn een aantal mogelijkheden om
hier een vervolg aan te geven. Aan het college wordt gevraagd welke mogelijkheid zij aan de
raad wil voorleggen.

Conform advies wordt besloten de raad voor te stellen de onderdoorgang niet te doen
vanwege de kosten en te adviseren de variant van de tunnel te laten onderzoeken. ls veiliger
en de verbinding tussen de dorpsdelen komt hiermee terug.
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4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.C. Knoop

4.a.

Jaarverslag'Toezichtinformatie Kinderopvang gemeente Blaricum

201 7'

Korte inhoud: Jaarlijks dient een gemeentelijk jaarverslag kinderopvang te worden ingediend
bijde lnspectie van het Onderwijs en ter kennis te worden gebracht aan de gemeenteraad.
Verantwoording wordt gedaan over het jaar 2017.
Conform advies wordt besloten:
1. Het gemeentelijk jaarverslag Jaarverslag "Toezichtinformatie Kinderopvang gemeente
Blaricum 2017" vast te stellen;
2. De raad via een informatiebrief in kennis te stellen van het gemeentelijk jaarverslag.

4.b. Beslissing

op bezwaar

Korte inhoud: beslissing op bezwaar tegen het besluit van I december 2017 tot afwijzing van
de aanvraag om bijzondere bijstand voor tandheelkundige kosten

Conform advies wordt besloten het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden
besluit, tot afwijzing van de aanvraag om bijzondere bijstand voor tandheelkundige kosten, met
verbeterde motivering in stand te laten

4.c.

De Oranje Vereniging Blaricum viert het 80 -jarig bestaan en komt in aanmerking voor
een jubileumsubsidie.
Korte inhoud: Op 25, 26 en 27 mei wordt het 80- jarig jubileum gevierd en de vrijwilligers van
de Oranje Vereniging Blaricum komen in aanmerking voor een jubileumsubsidie.
Besluit: conform
Conform advies wordt besloten:
1. Aan de Oranje Vereniging Blaricum een eenmalige subsidie te verlenen en deze direct vast
te stellen op € 750 ter ere van het B0-jarig bestaan;
2. De kosten te dekken uit het het budget college B&W 91010001-representatie 438025 .

4.d.

Campagne NIX
College geeft toestemming voor verzending brief

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 29 mei2018.

Datum

Voorzitter
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29 mei201B

Secretaris
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