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BESLUITENLIJST
B&W vergadering Blaricum
Vergadering d.d.

9 juli 2019

Locatie

Gemeentehuis Blaricum

Aanvang

10.00 uur

Eindtijd

15.00 uur

Voorzitter

mw. J.N. de Zwart-Bloch

Griffier/secretaris

mw. M. Kilic-Karaaslan

Aanwezige leden

Mw. J.N. de Zwart-Bloch, dhr. G.C. Gerard Knoop, mw. M. KilicKaraaslan

Afwezige leden

Mw. A.M. Kennis, mw. E.J.M. Boersen-de Jong,

1.

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

1.a.

Besluitenlijst d.d. 2 juli 2019
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

3.

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

3.a.

Reconstructie kruispunt Boissevainweg - Naarderweg
Voor 2019 staat het kruispunt Boissevainweg en Naarderweg op de planning voor onderhoud.
De huidige asfalt toplaag is versleten. Samen met de werkzaamheden is het raadzaam verkeer
verbeterende maatregelen mee to nemen.
Het college besluit:
1. De raad voor to stellen om een investeringskrediet van € 195.000 beschikbaar to laten
stellen voor de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden (asfaltwerkzaamheden
en aanpassing van de verkeerssituatie).
2. Subsidie bij de provincie Noord-Holland aan to vragen t.b.v. verbetering fietsvoorzieningen.
3. De kapitaalasten op to nemen in de begroting vanaf 2021.
4. De raad voor to stellen om de 18e begrotingswijziging 2019 vast to stellen.
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3.b.

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
Het doel van dit voorstel is om to komen tot een gestructureerde, effectieve en
gestandaardiseerde aanpak voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed, middels
bijgevoegd projectplan. Voor de uitvoering van dit plan is een projectleider en technische
ondersteuning nodig. Deze brengen de volledige verduurzamingsopgave voor het gemeentelijk
vastgoed, inclusief businesscases, in beeld. Op basis waarvan besluiten kunnen worden
genomen voor uitvoering van verduurzamingsmaatregelen vanaf 2020.
Het college besluit:
1. Voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed van Blaricum to kiezen voor een
projectmatige aanpak conform bijgevoegd projectplan.
2. Voor de uitvoering van het projectplan voor 2019 € 7.048 en voor 2020 €14.700 beschikbaar
to stellen voor projectleiding en technische ondersteuning. Deze bedragen ten taste van
de kostenplaats Milieubeheer (91740000), kostensoort overige goederen en diensten (438099)
to dekken.
3. Voor 2020 de raad voor to stellen om het bedrag van € 14.700 op to nemen in de Begroting
2020.
4. Begin 2020 de voortgang van dit project to evalueren en op basis daarvan budget op to
nemen in de kadernota 2021 voor uitvoering van het projectplan vanaf 2021.

4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.C. Knoop

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 16 juli 2019

Datum

1 ••r
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