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Locatie
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:
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Voorzitter

:
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:

Liesbeth Boersen-de Jong

1.

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

1.a.

Besluitenlijst 30 juni 2015
Conform vastgesteld.

1.b.

Jaarrapportage Veiligheidshuis 2014
Korte inhoud: De jaarrapportage gaat over de werkzaamheden van het Veiligheidshuis. Er
wordt o.a. uitleg gegeven over werkprocessen. De vaste doelgroep overleggen zijn veranderd
in de Casus op Maat aanpak. Verder worden geboekte resultaten per gemeente beschreven.
Conform advies wordt besloten:
- De Jaarrapportage Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek 2014 voor kennisgeving aan te
nemen;
- De Jaarrapportage Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek 2013 als ingekomen stuk door te
geleiden aan de Raad.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Instemmen aangaan intentieovereenkomst drijvende woningen Blaricummermeent.
Korte inhoud: In het in 2007 vastgestelde masterplan van De Blaricummermeent is de
ontwikkeling opgenomen van een twintigtal drijvende woningen in het Gooimeer. Enige
maanden geleden heeft zich een initiatiefnemer gemeld bij het Projectbureau met een plan
voor de ontwikkeling van dit gebied dat aansluit bij het Masterplan van De Blaricummermeent.
Er is een intentieovereenkomst opgesteld tussen initiatiefnemer en de gemeente waarin staat
vastgelegd dat het Projectbureau een eerste stap gaat uitvoeren om de haalbaarheid van dit
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plan te onderzoeken. Deze eerste stap bestaat uit het voeren van verkennende gesprekken
met de twee belangrijkste stakeholders: Provincie en Rijkswaterstaat. Indien deze partijen
positief staan ten opzichte van het initiatief, zullen initiatiefnemer en de gemeente trachten om
tot nadere afspraken te komen over de uitvoering van het vervolg van het
haalbaarheidsonderzoek, die in een nieuwe overeenkomst zullen worden vastgelegd.
Gewijzigd akkoord
1. Instemmen met voorliggende intentieovereenkomst en overgaan tot ondertekening van
betreffende overeenkomst.
2. De raad via een memo van deze ontwikkeling op de hoogte stellen.
2.b.

Koopovereenkomst met M.L. de Ruiter en N.J. van Wijck betreffende vergroting vrije
kavel C1.1 in deelplan C1 van De Blaricummermeent.
Korte inhoud: Voorgesteld wordt in te stemmen met de bijgevoegde koopovereenkomst
betreffende een stuk grond in deelplan C1 ter vergroting van bestaande vrije kavel C1.1.
Conform advies wordt besloten:
1.In te stemmen met de bijgevoegde koopovereenkomst;
2.Over te gaan tot ondertekening van de bijgevoegde overeenkomst.

3.

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

4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer B.H.E. Lüken

4.a.

Reglement vrijwilligersprijs Blaricum en structurele verhoging van het budget.
Korte inhoud: Diverse overleggen tussen de portefeuillehouder en het vrijwilligerscomité
hebben ertoe geleid dat het reglement vrijwilligersprijs moet worden aangepast. Tevens
verdient het aanbeveling het bedrag van € 4.500 eenmalig te verhogen naar € 5.500 en het
bedrag van € 5.000 voor de komende jaren structureel te ramen in de begroting 2016. Dekking
kan gevonden worden uit de post kostenplaats Algemene Voorzieningen en Jeugd,
kostensoort 66700010/634324 externe advisering.
Conform advies wordt besloten:
1. Akkoord te gaan met de wijzigingen in het 'reglement vrijwilligersprijs'
2. Het bedrag voor 2015 eenmalig te verhogen met € 1.000 (zomernota 2015)
3. Het bedrag voor de komende jaren met € 500 structureel te verhogen in de begroting 2016.
Kosten dekken uit de kostenplaats Algemene Voorzieningen en jeugd (66700010) en
kostensoort externe advisering (634324).

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 14 juli 2015
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