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Afwezige leden

1.

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

1.a.

Besluitenlijst 22 juli 2019
Besluitenlijst wordt vastgesteld.

1.b.

Koopsom pensioenvoorziening wethouder
Korte inhoud: Ten behoeve van de pensioenvoorziening van een wethouder zijn extra
financiele middelen nodig.
Conform advies wordt besloten:
1.De extra benodigde middelen beschikbaar to stellen voor de financiele dekking van de
koopsom ten behoeve van de
pensioenvoorziening van een wethouder.
2. Deze middelen to dekken uit begroting 2019.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Budget bluswatervoorziening Woensbergweg
Korte inhoud: De brandweer heeft aangegeven een extra bluswatervoorziening to wensen ten
behoeve van brandbestrijding in het natuurgebied rondom het recreatieterrein Woensbergweg.
Er is in dit gebied geen bluswatervoorziening aanwezig om risico's van natuurbranden to
beperken. Plaatsing van een geboorde put met een 90m3 is geadviseerd.
Conform advies wordt besloten:
1. Een bedrag van maximaal € 9.000 beschikbaar to stellen als bijdrage voor de aanleg van
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een bluswatervoorziening aan de Woensbergweg ten behoeve van brandbestrijding
natuurbranden Goois Natuurreservaat;
2. Dit bedrag to dekken uit kostenplaats Handhaving omgevingsvergunning/overige goederen
en diensten.
3.

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

3.a.

Startnotitie Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid (RES NHZ)
Korte inhoud: Dit collegevoorstel heeft als doel om met bijgevoegd raadsvoorstel in to
stemmen. Bijgevoegd raadsvoorstel vraagt instemming van de gemeenteraad over het RESproces. Het proces om to komen tot een Regionale Energie Strategie voor de regio Noord
Holland Zuid, waardoor afspraken uit het Klimaatakkoord in de praktijk worden gebracht.
Conform advies wordt besloten:
1. In to stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit 'Startnotitie Regionale Energie
Strategie Noord-Holland Zuid (RES NHZ)';
2. Deze stukken voor to leggen aan de gemeenteraad.

3.b.

Besluit tot naamgeving openbare ruimte
Korte inhoud: De straatnaamcommissie heeft zich gebogen over het benoemen van de weg en
het fietspad nabij de Bergweg en heeft een advies uitgebracht om deze weg to benoemen. Het
advies wordt in dit voorstel aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd.
Conform advies wordt besloten:
1. In to stemmen met het advies van de straatnaamcommissie om een gedeelte van de
openbare ruimte to benoemen;
2. De weg die loopt vanaf de kruising Bergweg/Meentzoom tot aan de Randweg-Midden 'Op
Caliskamp' to noemen;
3. De kosten voor een straatnamenbord ad € 220 to verantwoorden op kostenplaats
Verkeersborden.

4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.C. Knoop

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 6 augustus 2019
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