BESLUITENLIJST
Blaricum - college van B&W
Vergadering d.d.

:

Dinsdag 10 maart 2020

Locatie

:

Gemeentehuis Blaricum

Aanvang

:

10:00 uur

Eindtijd

:

15:00 uur

Voorzitter

:

Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Secretaris

:

Aanwezig

:

Afwezig

:

Mevrouw M. Kiliç-Karaaslan
Mw. J.N. de Zwart-Bloch (Burgemeester), mw. A.M. Kennis (Wethouder),
mw. E.J.M. Boersen-De Jong (Wethouder), dhr. G.C. Knoop (Wethouder),
mw. M. Kilic-Karaaslan (Secretaris)
-

01.

Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

01.01.

Besluitenlijst B&W Blaricum
De besluitenlijst is conform vastgesteld.

01.02.

Aankoop kunstwerk bronzen beeldje 'Vrijheid'
Conform advies wordt besloten
1. in te stemmen met de aankoop van het beeldje 'Vrijheid' in het kader van 75 jaar
bevrijding.
2. in te stemmen met de kosten ad € 900 (inclusief BTW) inclusief een jubileumuitgave
van de kunstenaar, gedekt onder kostenplaats kunst en cultuur (91530000).

01.03.

Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2020 BEL Combinatie
Conform advies wordt besloten de DVO 2020 vast te stellen.

02.

Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis

02.01.

Bestuursopdracht Optimalisatie vastgoed- en grondzakenportefeuille
Conform advies wordt besloten
1. kennis te nemen van de Bestuursopdracht Optimalisatie vastgoed- en
grondzakenportefeuille;
2. de gemeenteraad te verzoeken in te stemmen met voornoemde bestuursopdracht; De
gemeenteraad te verzoeken een bedrag van € 17.500,- beschikbaar te stellen ten
behoeve van de uitvoering van de optimalisatie van de vastgoed en
grondzakenportefeuille in 2020 volgens de aanpak zoals verwoord in de
bestuursopdracht;
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3. de kosten te dekken ten laste van het begrotingssaldo 2020 en daartoe de raad ter
vaststelling de 3e begrotingswijziging 2020 voor te leggen
02.02.

Raadsinformatiebrief IBT VTH provincie Noord-Holland
Conform advies wordt besloten in te stemmen met de informatiebrief en deze door te
sturen naar de raad.

03.

Portefeuille wethouder mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong

03.01.

Herinrichting Halte Carpoolplaats
Conform advies wordt besloten
1. in te stemmen met de inhoud van de discussienota over de herinrichting van de halte
Carpoolplaats;
2. het Presidium te vragen om bijgevoegde discussienota in een RTG te bespreken.

03.02.

Keuze verdere uitwerking verkeersmaatregelen GVVP oude dorp noord
Conform advies wordt voor de volgende maatregelen besloten:
1. herinrichten van de Bergweg/ Meentzoom: te kiezen voor een weg 50 km/u met een
wegprofiel van klinkerverharding met brede rode fietsstroken;
2. herinrichten van kruispunt Meentzoom – Fransepad/ Burg. Le Coultredreef: te kiezen
voor de verdere uitwerking van de krappe variant tot voorlopig ontwerp. Voor
maatregel;
3. realiseren van een rechtsafvak op de Randweg oost richting de Burg. Le Coultredreef:
te kiezen voor het verder uitwerken van schetsontwerp tot voorlopig ontwerp;
4. het opheffen van het vrachtwagenverbod op de Burg. Le Coultredreef: te kiezen om
deze maatregel niet verder uit te voeren;
5. het opheffen van het inrijdverbod op de Ludenweg/ Statenkamer: te kiezen om bij
wijze van proef, vooruitlopend op de verdere uitwerking van maatregel 1, 2 en 3, een
verkeersbesluit te nemen om de borden te verwijderen en het effect te evalueren
gedurende een periode van 1 jaar.
Als aanvullende maatregel bij maatregel 1, als uitwerking van de door de raad
aangenomen motie: ‘voetgangers hebben een streepje voor’ een extra zebrapad te
realiseren over de Bergweg nabij de Huizerweg.
Dit voorstel door te geleiden naar de raad en instemming te vragen voor maatregelen 1
t/m 6 en de daarmee gemoeide globale kostenramingen. Een extra
voorbereidingskrediet van € 60.000,- uit de investeringsplanning (voorbereiding en
uitvoering maatregelen GVVP jaarschijf 2019) van de begroting 2021 beschikbaar te
stellen. Extra benodigde middelen voor de uitvoering op te nemen in de
kadernota/begroting 2021.

03.03.

Het verhalen van de schadeherstelkosten aan objecten in de buitenruimte uit te
besteden aan NODR B.V
Conform advies wordt besloten
1. In te stemmen om het gehele proces van schadeverhaal uit te besteden aan NODR;
2. In te stemmen met een 1 op 1 gunning aan NODR.
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04.

Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop

04.01.

Vaststellen subsidie 2018 de Blaercom
Conform advies wordt besloten
1. In te stemmen met de verantwoording van de Blaercom over 2018 en de subsidie vast
te stellen op € 51.060;
2. in te stemmen met het toepassen van de hardheidsclausule inhoudende het afwijken
van de in artikel 18 lid 2 van de ASV genoemde beslistermijn van 26 weken na
ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling;
3. in te stemmen met het door het bestuur van de Blaercom in te stellen
bestemmingsreserve groot onderhoud en hieraan een bedrag van €15.181 toe te
voegen In te stemmen met een toevoeging van €2.553 aan een door het bestuur van
de Blaercom in te stellen egalisatiereserve.

Vastgesteld in de vergadering van Blaricum - college van B&W d.d. dinsdag 10 maart 2020.

De secretaris,

De voorzitter,

Dhr. P.H. van Dijk

Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
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