Gemeente

~~ Blaricum

BESLUITENLIJST
Vergadering d.d.
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris
Aanwezig

01.

Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

01.01. Besluitenlijst d.d. 3 december 2019
Besluitenlijst conform vastgesteld.
01.02. Wijzigen grondslag subsidie Slachtofferhulp Nederland
Het college besluit
1. Akkoord to gaan met wijziging van de grondslag voor de subsidie aan Slachtofferhulp Nederland en
deze vast to stellen op € 0,29 cent per inwoner;
2. De kosten van de hogere subsidie € 447,- to dekken uit het budget Veiligheid en criminaliteit-overige
goederen en diensten:91120000-438099
3. De gewijzigde subsidie op to nemen in de begroting 2021.
01.03. Opdracht verlenen opstellen beleidsnota toerisme en recreatie
Het college besluit opdracht to verlenen aan bureau Ruimte en vrije tijd tot het opstellen van een
beleidsnota Toerisme en vrije tijd, inclusief de extra opties.
01.04. Herijken strategische visie Blaricum 2030
Het college besluit
1. into stemmen met de bestuursopdracht
2. de bestuursopdracht ter vaststelling voor to leggen aan de gemeenteraad
02.

Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis

02.01. Bezwaar tegen twee besluiten inhoudende de toewijzing van het verzoek tot handhaving
respectievelijk
Het college besluit:
1. Het advies van de commissie voor de bezwaarschriften van 7 november 2019 ten aanzien van
bezwaarmakers 1en bezwaarmakers 2, over to nemen;
2. Het ingediende bezwaarschrift van bezwaarmakers 1ontvankelijk en ongegrond to verklaren;
3. Het verzoek van bezwaarmaker 1om vergoeding van proceskosten in de bezwaarfase of to wijzen;
4. Het ingediende bezwaarschrift van bezwaarmakers 2 ten aanzien van de verbouwing van het
bijgebouw niet-ontvankelijk;
5. Het ingediende bezwaarschrift van bezwaarmakers 2 voor wat betreft het strijdige gebruik van het
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bijgebouw ontvankelijk en gegrond;
6. De lastgeving ten aanzien van het strijdige gebruik to herstellen in de beslissing op bezwaar;
7. Het verzoek van bezwaarmakers 2 om vergoeding van de proceskosten in de bezwaarfase of to
wijzen.
02.02. Nota van Uitgangspunten Deelplan E (drijvende woningen)
Het college besluit Into stemmen met de 'Nota van Uitgangspunten Deelplan E (drijvende woningen)'
in het kader van het to zijner tijd op to stellen bestemmingsplan voor dit deelplan.
De onderhavige Nota van Uitgangspunten wordt ter visie gelegd. Na het verwerken (beantwoording)
van eventuele inspraakreacties wordt de Nota van Uitgangspunten waar nodig op onderdelen
aangepast en ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.
02.03. Voorstel oninbaar voor dubieuze debiteuren
Het college besluit:
1.De in de bijlage vermelde vorderingen met een totaalbedrag van € 37.517,02 oninbaar to verklaren.
2.Het oninbaar bedrag voor € 37.517,02 ten taste van de voorziening dubieuze debiteuren of to
boeken.
3.Op basis van de gemeentewet artikel 25 en de WOB artikel 10, lid 1d wordt aan de bijlagen
geheimhouding opgelegd.
02.04. Erkenningsregeling ingenieursdiensten BEL Combinatie
Het college besluit de erkenningsregeling voor ingenieursdiensten vast to stellen.
03.

Portefeuille wethouder mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong

03.01. Haalbaarheidsonderzoek Voetgangers- en fietsverbinding tussen het Oude Dorp en de Bijvanck
Het college besluit
1.In to stemmen met de wijze waarop de in derde fase de varianten voetgangers- en
fietsbrug of voetgangers- en fietstunnel in de bijgevoegde rapportage uitgewerkt zijn tot
een schetsontwerp.
2. De variant tunnel Reigerpad in combinatie met een voetgangers- en fietsbrug over de
Randweg-Midden als meest haalbare oplossing aan to merken.
3. Met het verder uitwerken van de variant tunnel Reigerpad to wachten tot meer
duidelijkheid is over de financiering.
4.Onder voorwaarde dat de Stichting het Goois Natuurreservaat en de gemeente Huizen
willen meewerken, de realisatie van een fietsbrug over de Randweg-Midden prioriteit to
geven.
5. Een bedrag van €10.000,- beschikbaar to stellen om in overleg met alle betrokkenen
de voetgangers- en fietsbrug over de Randweg-Midden uit to werken tot een
schetsontwerp
04.

Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop

04.01

Subsidie Versa Welzijn (Versa)
Het college besluit
1. In to stemmen met de in de bijlage 1geformuleerde'Doelstelling en Afspraken diensten Versa Welzijn
2020'.
2. In to stemmen met het verlenen van een subsidie aan Versa van €447.973 voor 2020.
3. In to stemmen met de verantwoording van Versa over 2018 en de subsidie vast to stellen op €364.837.
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4. In to stemmen met de met de verantwoording van Versa voor het onderdeel persoonsvolgende
financiering 2018 vast to stellen op €32.059 waardoor een bedrag ad €5.059 aan Versa wordt nabetaald.
Vastgesteld in de collegevergadering van dinsdag 17 december 2019.

- araaslan
secretaris
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