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1.

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

1.a.

Besluitenlijst 5 december 2017
De besluitenlijst is conform vastgesteld

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

wijziging TarieventabelA behorende bij Legesverordening 2018
Korte inhoud: De rijksoverheid heeft voor 2018 haar tarieven voor de rijbewijzen herzien ten
opzichte van de eerste opgave. De tarieven voor de reisdocumenten en Nederlandse
identiteitskaart waren bijopstellen van de legesverordening 2018 nog niet bekend. lnmiddels
zln deze wel bekend gemaakt en moet de legesverordening hierop worden aangepast.
1e

Conform advies wordt besloten de eerste wijziging van de tarieventabellen behorende bijde
legesverordening 2018 vast te stellen.

2.b.

Gebruiksovereenkomst en demarcatielijst met de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
vastleggen.
Korte inhoud: De gemeente Blaricum huurt het pand aan de Singel 15a te Blaricum.
Verhuurder is H.J. van der Heiden Holding B.V. met wie wij een huurovereenkomst hebben
afgesloten. De gemeente geeft het pand in gebruik aan de brandweer Gooi en Vechtstreek. Dit
moet juridisch worden vastgelegd in de vorm van een gebruiksovereenkomst. ln dit voorstel
wordt ingegaan op de gebruiksovereenkomst.
Conform advies wordt besloten:
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1. De gebruiksovereenkomst met de daarbij behorende demarcatielijst met de Veiligheidsregio
Gooi en Vechtsstreek met terugwerkende kracht in te laten gaan tot 31 december 2022;
2. De gebruiksovereenkomst die loopt tot 31 december 2022 en vervolgens nog maximaal drie
keer verlengd zou kunnen worden met vijf (5) jaar, tot uiterlijk 31 december 2037.

3.
3.a.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong
Beplanting rotonde Bijvanck
Korte inhoud: Ter invulling Raad 7 november 2017 motie (M3), van DBP en HvB, wordt op de
rotonde de uitstraling verbeterd door herplant van groen rondom het nieuw te plaatsen ANWB
bord.

Conform advies wordt besloten de grond op de rotonde Blaricummermeent te herplanten ten
laste van het budget van openbaar groen.

3.b.

Aanschaffen drietal Snelheidsdisplays Blaricum
Korte inhoud: Bij het vaststellen van de kadernota 2018 is door middelvan moties bijde
kadernota 2018 opgenomen dat er twee snelheidsdisplays aangeschaft dienen te worden. Op
basis van een voorlopige kosteninschatting is er budget toegevoegd aan de reserve. Met dit
voorstel vraagt het college aan de raad om budget uit de reserve te mogen aanwenden om de
displays aan te schaffen. Daarnaast wordt ook een derde display aangeschaft ten laste van het
budget verkeersborden 2017
.

Conform advies wordt besloten:
1. Eén Smiley snelheidsdisplay aan te schaffen vanuit het budget verkeersborden 2017'
2. De raad voor te stellen de benodigde middelen voor de aanschaf van 2 Smiley
snelheidsdisplays te dekken ten laste van de Reserve moties Kadernota 20lB;
3. De raad de 6e begrotingswijziging20lB ter vaststelling voor te leggen.

4.

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

4.a.

Vaststellen (nadere) subsidieregeling stimulering inwonersinitiatieven voor 2018.
Korte inhoud: Op basis van de Lokale Keuzenota Sociaal Domein 2015-2018 is in de begroting
een jaarlijks budget van € 10.000,- opgenomen voor de ondersteuning van inwonersinitiatieven
op het gebied van zorg, welzijn en participatie. Voor het jaar 2017 is door het college een
subsidieregeling daarvoor vastgesteld. Deze regeling wordt met enkele aanpassingen opnieuw
vastgesteld voor het jaar 2018.
Conform advies wordt besloten:
1 . De Nadere regeling Stimulering lnwonersinitiatieven 2018 vast te stellen;
2. De portefeuillehouder Sociaal Domein, op grond van artikel 168 van de gemeentewet te
machtigen om te besluiten op aanvragen in het kader van voornoemde regeling.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 19 december 2017

Datum

:

.

19 december2017
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