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Afovezige leden

1.

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

1.a.

Besluitenlijst 13 maart 2018
Conform vastgesteld

f

.b.

Memo aan de raad: 'Blaricum, kunststad van het jaar 2018'
Korte inhoud: Door stichting is kunstweek is Blaricum voor het jaar 2018 uitgeroepen tot
kunststad van het jaar. Dit is een goede aanleiding om dit jaar extra veel aandacht te geven
aan kunst en cultuur in ons dorp. ln het memo staan de activiteiten en ideeën beschreven die
het hele jaar gaan plaatsvinden in Blaricum.
Conform advies wordt besloten:
1.ln te stemmen met het memo "Blaricum, Kunststad van het jaar 2018'
2. Dit memo ter kennisgeving voor te leggen aan de raad..

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Jaarstukken Blaricum 2017, eerste concept ten behoeve van accountantscontrole
Korte inhoud: Het concept van de jaarstukken dient vastgesteld te worden door het College
zodat de accountant kan starten met de accountantscontrole. ln april controleert de accountant
dit eerste concept. Begin mei vindt nogmaals een controle op de definitieve jaarstukken plaats
waarbij alleen de nieuwe mutaties worden gecontroleerd. Dit zal met name de mutaties binnen
het Sociaal Domein betreffen.
Conform advies wordt besloten:
l. Het eerste concept van de jaarstukken 2017 vast te stellen ter controle door de accountant;
2. Hierbij de portefeuillehouder te machtigen eventuele tekstuele wijzigingen aan te laten
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brengen in de versie voor de accountant.

2.b.

Opdrachtverlening BerenschoUANG begeleiding outsourcing belastingtaken
Korte inhoud: BerenschoVANc hebben offertes ingediend voor de begeleiding van de
outsourcing van de belastingtaken. Dit is besproken in het overleg tussen Directieraad en MT
Advies is gevraagd aan de OR. De stuurgroep heeft besloten tot opdrachtverlening vanuit de
BEL. De stukken gaan thans ter informatie naar de colleges
Conform voorstel voor kennisgeving aangenomen.

2.c.

Analyse begrotingsrechtmatigheid 2017
Korte inhoud: Dit voorstel dient in het kader van de accountantscontrole op de jaarrekening
2017 te worden bezien. Aan de hand van een analyse op de begrotingsrechtmatigheid is voor
een deel van de overschrijdingen van de begroting alsnog instemming vereist van de Raad.
Met de accountant is kortgesloten om dit onderwerp voortaan in een Raadsvergaderingen
voorafgaand aan de behandeling van de jaarstukken te behandelen. Om die reden legt dit
voorstel nu voor ter besluitvorming.
Conform advies wordt besloten:
1. Kennis te nemen van de analyse begrotingsrechtmatigheid 2017;
2. Het voorstelanalyse begrotingsrechtmatigheid 2017 voor te leggen aan de Raad ter
besluitvorming.

4.

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

4.a.

Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: besluit tot toekenning van het verzoek om proceskostenvergoeding ter hoogte
van € 501 voor het indienen van een bezwaarschrift
Conform advies wordt besloten het verzoek om proceskostenvergoeding, ter hoogte van €
501 voor het indienen van een bezwaarschrift, toe te kennen.

4.b.

Kavelruil i.h.k.v. gebiedsproces De Kampen
Korte inhoud: ln het kader van het gebiedsproces De Kampen verklaart het college in beginsel
bereid te zijn om haar eigendomsperceel Blaricum 83449 te ruilen met het perceel Blaricum
c437.
Het college besluít om in het kader van het gebiedsproces De Kampen:
1. Bereid te zijn om haar eigendomsperceel Blaricum 83449 te ruilen met het perceel Blaricum

c437.
2. De eigenaar van het perceel C437 door middel van bijgevoegde brief op de hoogte te stellen
van haar bereidheid tot deze kavelruil.
Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op27
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