Gemeente

Blaricum
BESLUITENLIJST
B&W vergadering Blaricum
16 januari 2018

Vergadering d.d.
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voor¿itter

Mw. A.M. Kennis

Griffier/secretaris

Mw. M. Kilic-Karaaslan

Aanwezige leden

Mw. A.M. Kennis, Mw. E.J.M. Boersen-de Jong, Dhr. B. Lüken, mw
M. Kilic-Karaaslan

Afwezige leden

Mw. J.N. de Zwart-Bloch

Gemeentehuis Blaricum
10.00 uur
15.00 uur

1.

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

1.a.

Besluitenlijst d.d.

9
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De besluitenlijst is vastgesteld.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Koopovereenkomst bouwkavel D-2 Blaricummermeent (deelplan 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.
Het college besluit:
1. ln te stemmen met de bijgevoegde koopovereenkomst;
2. Over te gaan tot ondertekening van de bijgevoegde koopovereenkomst.

2.b.

Vaststelling Kwaliteitshandboeken/Beeldkwaliteitplannen De Blaricummermeent
Korte inhoud: Onlangs heeft een bewoner uit de Blaricummermeentbez¡'taar aangetekend
tegen de afgifte van een omgevingsvergunning voor de realisatie van twee 2onderl-kapwoningen. De Commissie Bezwaarschriften heeft in haar advies over deze zaak geconstateerd
dat het desbetreffende Kwaliteitshandboek noch is vastgesteld noch is bekend gemaakt, en
dus is de commissie van oordeel dat de omgevingsvergunning hieraan niet getoetst kan
worden. Om deze situatie in de toekomst te voorkomen, wordt voorgesteld om alle reeds
opgestelde Kwaliteitshandboeken/Beeldkwalíteitplannen opnieuw ter vaststelling voor te
leggen aan B&W zodat zr1, zoals bedoeld, toetsingskader vormen voor alle plannen binnen De
Blaricummermeent.
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Het college besluit in te stemmen met de vaststelling (met terugwerkende kracht) van alle
in dit voorstel genoemde Kwaliteitshandboeken/Beeldkwaliteitsplannen voor De
Blaricummermeent.

2.c. Anterieure overeenkomst

met Synchroon voor deelplan

Gl

De Blaricummermeent

Korte inhoud: Synchroon is in 2010 eigenaar van ca. 1/3 van de gronden die bestemd waren
om als bedrijvenpark (BusinessPark2T) te ontwikkelen. De gemeente is van plan om delen van
BusinessPark27 een woonbestemming te geven (deelplan G). Een van die delen (deelplan
Gf ) ligt op grondgebied van Synchroon. Partijen zijn met elkaar in overleg getreden en zijn het
eens geworden over de invulling van deelplan G1, het verdere proces en een vergoeding voor
het bouw- en woonrijp maken van het gebied. Dit hebben partijen vastgelegd in een anterieure
overeenkomst.
Het college besluit
1. ln te stemmen met de anterieure overeenkomst en bijbehorende bijlagen;
2. Wethouder A.M. Kennis mandaat te verlenen voor het ondertekenen van de anterieure
overeenkomst namens burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum.

2.d.

Principe-uitspraak plan Blaricum aan Zee
Korte inhoud: Het plan "Blaricum aanZee" is het afgelopen najaar twee keer besproken in een
RTG. Het is nu zover dat de raad zich uit zou kunnen spreken over de uitwerking van variant 4
en de eventuele start van een bestemmingsplanprocedure voor variant 4. Uiteraard zal deze
procedure echt kunnen starten als de heer Geesink een goede financiële onderbouwing heeft
ingediend en een overeenkomst met hem is gesloten.
Het college besluit de raad voor te stellen in principe in te stemmen met de verdere
uitwerking van variant 4 (o.a. financiële onderbouwing, planning, contractuele afspraken,
bestemmingsplan, etc.) voor het plan "Blaricum aanZee".

2.e.

Overheveling budgetten2017
Korte inhoud: ln 2017 zijn budgetten beschikbaar gesteld voor specifieke doeleinden. Enkele
van deze projecten zijn in 2017 (nog) niet afgerond. Dit voorstel behelst het niet uitgegeven
budget van2017 over te hevelen naar 2018, zodat de projecten conform eerdere
besluitvorming en opdrachtverstrekking in 2018 uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast wordt
voorgesteld een voorziening te vormen van het restant van het herhaaldelijk overgeheveld
budget voor renovatie woonwagenterreinen.
Het college besluit
1 . Akkoord te gaan met het overhevelen van budgetten 2017 naar 2O1B;
2. Deze te dekken uit de reserves voor een bedrag van € 304.170 als volgt verdeeld
- de algemene
€244.170
- de reserve Volkshuisvesting
60.000;
3. De 8e begrotingswijziging 2018 vast te stellen.

reserve

€

3.

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

3.a.

Aanleg schoolzone en verkeersveilige omgeving basisscholen oude dorp
Korte inhoud: Vooruitlopend op de uitvoering van het nieuwe Gemeentelijke Verkeer en
Vervoersplan (GVVP) is vorig jaar een plan uitgewerkt voor de aanleg van een schoolzone en
de verbetering van de verkeersveiligheid rondom de basisscholen in het oude dorp. Dit plan is
nu gereed voor uitvoering. Hiervoor is het noodzakelijk te beschikken over de in de begroting
2018 (jaarschlf 2017) opgenomen investering "Uitvoering GVVP". Afgesproken is dat alle
GWP uitwerkingsvoorstellen ook ter goedkeuring gaan naar de raad.
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Het college besluit

L ln te stemmen met het uitgewerkte plan voor de aanleg van een schoolzone en verbetering
van de verkeersveiligheid rondom de basisscholen cluster in het oude dorp;
2. De raad voor te stellen de in de begroting 2018 (jaarschijf 2017) opgenomen investering
"Uitvoering GVVP" tot een bedrag van € 65.000,- excl. BTW vrijte geven voor de uitvoering
van het onder 1. genoemde plan.
4.

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

4.a. Kindarrangement voor de gemeenten

Huizen, Blaricum, Laren en Eemnes

Korte inhoud: Steeds meer kinderen in Nederland groeien op in armoede. Binnen gezinnen
met een laag inkomen is vaak geen ruimte voor extra's. Hierdoor kunnen kinderen niet
meedoen, sociaal, met sport, cultuur en op school. Alledaagse activiteiten die voor kinderen
van groot belang zijn om zich goed te kunnen ontwikkelen en gezond op te kunnen groeien.
Een goede start om ook als volwassenen goed te kunnen participeren aan de samenleving.
Om er voor te zorgen dat alle kinderen mee kunnen doen, stelt het kabinet extra middelen
beschikbaar om álle kinderen een kans te geven. Om er voor te zorgen dat de middelen echt
worden ingezet voor kinderen worden zij in natura geholpen met bijvoorbeeld zwemles,
voetbalschoenen of een fiets. Gemeenten, scholen en maatschappelijke organisaties hebben
de afgelopen jaren al vele initiatieven gerealiseerd om er voor te zorgen dat kinderen die
opgroeien in armoede maatschappelijk niet aan de zijlijn komen te staan. Zo ook de HBELgemeenten. De extra middelen zijn een welkome aanvulling op de reeds bestaande regelingen
en bieden de gelegenheid om verder in te zoomen op de behoeften van kinderen zelf.
Het college besluit:
1. De raad voor te stellen in te stemmen met de hierbij gevoegde beleidsnotitie
"Kindarrangement voor de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren" ten behoeve van
de bevordering van maatschappelijke deelname door kinderen in armoede;
2. ln te stemmen met de 9e begrotingswijziging 2018 en deze ter goedkeuring voor te leggen
aan de raad.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 23 januari 2018

23 januari 2018

Datum

Voorzitter
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