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Afwezige leden

1.

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

1.a.

Besluitenlijst 8 oktober 2019
Besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

1.b.

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Blaricum 2018
(eerste wijziging)
Korte inhoud: Met dit voorstel wordt u voorgesteld de raad voor to stellen de Verordening tot
wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Blaricum 2018 (eerste wijziging) vast to
stellen. Met deze wijzigingsverordening wordt de APV gedeeltelijk gewijzigd. De voorgestelde
wijzigingen hebben betrekking op het loslopen/aanlijnen van honden, hondenverontreiniging,
carbidschieten, hinderlijk gebruik van lachgas, barbecueen op het Stichtse strand en het
oplaten van ballonnen.
Conform advies wordt besloten de raad voor to stellen de Verordening tot wijziging van de
Algemene plaatselijke verordening Blaricum 2018 (eerste wijziging) vast to stellen.

1.c.

Hennepconvenant Midden Nederland 2019-2022
Korte inhoud: Het oude hennepconvenant is geevalueerd en getoetst aan de huidige wet- en
regelgeving en procesafspraken. Op basis daarvan ligt dit hernieuwde hennepconvenant
Midden Nederland 2019-2022 voor u.
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Conform advies wordt besloten:
1. Het vernieuwde hennepconvenant Midden Nederland 2019-2022;
2. De procesbeschrijving bij het hennepconvenant Midden-Nederland als uitvoeringsdocument.
1.d.

Nieuwe wijkagent Blaricum
Conform advies stemt het college in met bijgevoegde raadsinformatiebrief waarmee de raad
wordt geinformeerd.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Koopovereenkomst bouwkavel G-6 (deelplan G3 in de Blaricummermeent)
Korte inhoud: Er is een optieovereenkomst gesloten voor de vrije kavel G-6 in deelplan G3 van
de Blaricummermeent. De optietermijn is verstreken. Het woningontwerp is door het
Supervisieteam geaccordeerd.
Conform advies wordt besloten in to stemmen met de bijgevoegde koopovereenkomst
betreffende een stuk grond in deelplan G van de Blaricummermeent bestemd voor de bouw
van een vrijstaande woning.

2.b.

Koopovereenkomst bouwkavel G-9(deelplan G3 in de Blaricummermeent)
Korte inhoud: Er is een optieovereenkomst gesloten voor de vrije kavel G-9 in deelplan G3 van
de Blaricummermeent. De optietermijn is verstreken. Het woningontwerp is door het
Supervisieteam geaccordeerd.
Conform advies wordt besloten in to stemmen met de bijgevoegde koopovereenkomst
betreffende een stuk grond in deelplan G van de Blaricummermeent bestemd voor de bouw
van een vrijstaande woning.

2.c.

Koopovereenkomst bouwkavel G-1 (deelplan G3 in de Blaricummermeent)
Korte inhoud: Er is een optieovereenkomst gesloten voor de vrije kavel G-1 in deelplan G3 van
de Blaricummermeent. De optietermijn is verstreken. Het woningontwerp is door het
Supervisieteam geaccordeerd.
Conform advies wordt besloten in to stemmen met de bijgevoegde koopovereenkomst
betreffende een stuk grond in deelplan G van de Blaricummermeent bestemd voor de bouw
van een vrijstaande woning.

2.d.

Koopovereenkomst bouwkavel G-2 (deelplan G3 in de Blaricummermeent)
Korte inhoud: Er is een optieovereenkomst gesloten voor de vrije kavel G-2 in
deelplan G3 van de Blaricummermeent. De optietermijn is verstreken. Het woningontwerp is
door het supervisieteam geaccordeerd.
Conform advies wordt besloten in to stemmen met de bijgevoegde koopovereenkomst
betreffende een stuk grond in deelplan G van de Blaricummermeent bestemd voor de bouw
van een vrijstaande woning.

2.e.

Advies belastingtaken
Het college besluit om de mogelijkheden to onderzoeken om de uitvoering van de
belastingtaak niet langer uit to besteden aan de BEL Combinatie maar over to dragen aan
gemeente Baarn of gemeente Huizen en dit voor to leggen aan de raad middels een RIB.
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3.

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

3.a.

Herontwikkeling ziekenhuisterrein Tergooi
Korte inhoud: Het ziekenhuisterrein Tergooi verliest door verplaatsing van het ziekenhuis zijn
functie. In bijgevoegde concept nota van uitgangspunten wordt aangegeven onder Welke
voorwaarden de gemeente bereid is tot medewerking aan de transformatie van het terrein. Met
de nota van randvoorwaarden kan het Tergooi ziekenhuis het terrein verkopen. Voordat de
raad een definitieve nota van randvoorwaarden ter besluitvorming wordt voorgelegd worden de
raadsleden over de conceptnota geconsulteerd.
Conform advies wordt besloten:
1. In to stemmen met de concept-Reactienota informatieavond Tergooi;
2. Into stemmen met de concept-Nota van Randvoorwaarden Herontwikkeling Locatie Tergooi
Blaricum;
3. De raadsleden to consulteren over de concept-Nota van randvoorwaarden Herontwikkeling
Locatie Tergooi Blaricum;
4. Het presidium verzoeken de concept-Nota van Randvoorwaarden Herontwikkeling Locatie
Tergooi Blaricum to agenderen voor behandeling in de RTG

3.b.

In gebruikname Slimmer Melden app voor Meldingen Openbare Ruimte (MOR)
Korte inhoud: Met de implementatie van de Slimmer Melden App voor MOR meldingen, ter
vervanging van het huidige e formulier, kunnen burgers en bedrijven eenvoudiger meldingen
aanmaken en/of een reeds gemelde melding zien en "bijstemmen".
Conform advies wordt besloten met de implementatie van de Slimmer Melden App voor MOR
meldingen, ter vervanging van het huidige e formulier, kunnen burgers en bedrijven
eenvoudiger meldingen aanmaken en/of een reeds gemelde melding zien en "bijstemmen".

4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.C. Knoop

4.a.

Schoonthuis
Conform wordt besloten de raad middels een RIB to informeren om per 1 april 2020
Schoonthuis to beeindigen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 22 oktober 2019
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