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1.

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

1.a.

Besluitenlijsten 16 en 30 juli 2019
Besluitenlijsten worden conform vastgesteld.

1.b.

Inwonersparticipatie Blaricum
Korte inhoud: De huidige nota 'Burgerparticipatie in de BEL-gemeenten' dateert uit 2011 en is
aan een herijking toe. Met het oog op de komende Omgevingswet en vanwege de wensen
vanuit raad en samenleving is de vernieuwde nota aangepast aan de eisen van de huidige tijd.
Conform advies wordt besloten:
1. Kennis to nemen van de aangepaste nota inwonersparticipatie;
2. In to stemmen met implementatie van de beschreven werkwijze in de ambtelijke organisatie;
3. De nota inwonersparticipatie door to geleiden Haar de klankbordgroep inwonersparticipatie
ter bespreking op 2 september 2019;
4. Het Presidium to vragen om na de bespreking van de nota en de eventuele verwerking van
de wensen uit de klankbordgroep in de nota, als eigenaar de nota door to geleiden Haar de
raad.

1.c.

Indienen zienswijze op voorstel OFGV resultaatbestemming 2018
Korte inhoud: Per brief van 27 juni 2019 stelt het bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland &
Gooi- en Vechtstreek (OFGV) de raad in gelegenheid om een zienswijze to geven op de
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voorgestelde resultaatbestemming 2018 van de OFGV.
Conform advies wordt besloten de raad als zienswijze voor to stellen in to stemmen met de
voorgestelde resultaatbestemming 2018 van de OFGV.
2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Koopovereenkomst voor gronden op BusinessPark27
Korte inhoud: Een ontwikkelaar wii een koopovereenkomst sluiten voor gronden in
BusinessPark27 ten behoeve van een bedrijfsverzamelgebouw. Deze ontwikkelaar heeft al
een aantal bedrijfspanden op BusinessPark27 gerealiseerd. Het betreft nu een
bedrijfsverzamelgebouw met 15 bedrijfs- en kantoorunits in de zogenaamde A27-zone. Er is
ambtelijke overeenstemming over het ontwerp voor het gebouw en de voorwaarden en
condities voor grondaankoop.
Conform advies wordt besloten:
1. In to stemmen met de koopovereenkomst en bijbehorende bijlagen.
2. Aan wethouder A.M. Kennis het mandaat to verlenen om de koopovereenkomst to
ondertekenen namens burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum.

2.b.

Vaststellen aanvraagformuliertot subsidievaststelling Investeringssubsidie Scoutingen Sportverenigingen Blaricum
Korte inhoud: Het formulier ter vaststelling van de investeringssubsidie Sport dient to worden
vastgesteld door het college.
Conform advies wordt besloten het aanvraagformulier tot subsidievaststelling
Investeringssubsidie Scouting- en portverenigingen Blaricum vast to stellen.

2.d.

Verlaging rioolheffing op opslagruimten in bedrijfsverzamelgebouwen met een
maximaal opp. van 25m2 en een WOZ-waarde < 30.000,=.
Korte inhoud: Door Garagepark BV is aangegeven dat de rioolheffing ad € 206,65 voor
particulieren die bij hen een opslagruimte huren aan de Binnendelta 6 (nr. 1 t/m 82) t.o.v. de
huurnota onevenredig hoog is. Daarbij is er maar 1 centraal toilet en natte ruimte. Verzoek is of
gemeente deze rioolheffing wil verlagen
Conform advies wordt besloten:
1. In to stemmen met verlaging van het tarief o.b.v. de weergegeven bijkiomende voorwaarden
alsmede ontbreken van directe rioolaansluitingen per box;
2. Voor to stellen om in de verordening rioolheffing zodanige voorwaarden op to nemen om
voor opslagruimten in een bedrijfsverzamelgebouw, met een oppervlakte van max 25m2 en
een WOZ-waarde < € 30.000, een heffing op to leggen van € 100.

2.f.

Vrijstelling heffingen Graf F1 zijnde 1 van de 2 oorlogsgraven op begraafplaats
Woensberg Blaricum
Korte inhoud: Door de afdeling invordering is aangegeven dat zij vanuit afdeling buitendienst
jaarlijks een niet in to vorderen factuur ontvangen. Vraag is of dat niet to voorkomen is.
Conform advies wordt besloten:
1. De facturatie onderhoud e.d. vanuit de begraafsuite op oorlogsgraf F1 to stoppen door geen
uitgaande factuur meer to laten produceren;
2. Vast to stellen dat het hier een oorlogsgraf betreft waarvan het college aangeeft dat deze
behouden dient to blijven. Wel onderhoud to plegen (kosten t.l.v. de gemeente.)
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3.

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

3.a.

Splitsingsbeleid van woningen.
Korte inhoud: Er zijn beleidsregels voor het splitsen van woningen opgesteld. Het college
wordt voorgesteld de gemeenteraad to vragen om instemming van de beleidsregels
"Splitsingsbeleid Gemeente Blaricum 2019".
Conform advies wordt besloten in to stemmen met de beleidsregels "Splitsingsbeleid
Gemeente Blaricum 2019".

4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.C. Knoop

4.a.

Verzoek advies inbesteden doelgroepenvervoer
Korte inhoud: In de laatste regionale raadsinformatiebrief over inbesteden doelgroepenvervoer
(van 28 mei 2019) is aangegeven dat het college graag de gemeenteraad bij het regionale
proces van inbesteden van het doelgroepenvervoer betrekt. Om to zorgen dat de raad tijdens
een RTG in september dit kan bespreken, moest nog een verzoek worden opgesteld.
Conform advies wordt besloten de gemeenteraad to vragen om het Regiobestuur van advies
to voorzien ten aanzien van inbesteden van het doelgroepenvervoer middels bijgevoegd
verzoek.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 13 augustus 2019
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