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1.

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

1.a.

Besluitenlijst 12 mei 2015
Conform vastgesteld.

1.b.

Hennepconvenant Midden-Nederland
Korte inhoud: Binnen de regio Midden-Nederland wordt momenteel gewerkt met drie
verschillende convenanten/protocollen ten aanzien van de gezamenlijke aanpak hennepteelt.
Gelet op de ontwikkelingen binnen verschillende organisaties is de wens ontstaan om meer
uniformiteit te creëren in werkwijzen en afspraken.
Conform wordt besloten:
1. In te stemmen met het hennepconvenant Midden-Nederland.
2. In te stemmen met de procesbeschrijving bij het hennepconvenant Midden-Nederland
als uitvoeringsdocument.
3. In te stemmen met het voorstel om de portefeuillehouder (de burgemeester) het
hennepconvenant Midden-Nederland te laten ondertekenen.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Strategie ontwikkeling deelplan C2 / C3 - De Blaricummermeent
Korte inhoud: Aan het college wordt voorgesteld om in te stemmen met bijgevoegde notitie
betreffende de strategie voor de ontwikkeling van deelplan C2/C3 en daarbij in het bijzonder in
te stemmen met enkele onderdelen uit deze notitie.
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Conform advies wordt besloten in te stemmen met bijgevoegde memo ‘strategie ontwikkeling
deelplan C2/C3’ (13 mei 2015) en daarbij in het bijzonder met:
1. De KRO-methodiek (kleinschalig risicodragend ontwikkelen), die de gemeente de
afgelopen jaren heeft gehanteerd, voort te zetten en toe te passen bij de ontwikkeling
van C2/C3 (zie bijgevoegde memo);
2. Het op korte termijn in overleg met Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken
vastleggen van afspraken over aantal en locatie (in deelplan C2/C3) van de door de
corporatie nog te realiseren bereikbare huurwoningen;
3. Het streven om voor het bouwprogramma voor deelplan C2/C3, in overleg met
ontwikkelende marktpartijen, uit te gaan van een (gemiddeld) duurder palet aan
woningtypes dan in de eerder deelplannen is gerealiseerd (met uitzondering van
afspraken met Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken);
4. Om tegemoet te komen aan de vraag van vrije kavels voor particulieren dient een vlek
(of vlekken) te worden aangewezen voor deze vrije sector kavels. Vooralsnog wordt
uitgegaan van circa 10-12 vrije kavels en dit aantal bij succes verder uit te bouwen.
Indien de verkoop van vrije kavels, na een half jaar, geen groot succes blijkt, kunnen
de kavels beschikbaar worden gesteld voor projectmatige ontwikkeling;
5. Voor de fysieke realisatie (bouw- en woonrijp maken) van deelplan C2/C3 en andere
civiel-technische aspecten, vast te houden aan de reeds enkele jaren toegepaste
(financiële) cashflow-management waarbij (grotere) uitgaven pas worden gedaan als
ze strikt noodzakelijk zijn, teneinde de rente op uitstaande investeringen zoveel als
mogelijk te beperken;
6. Dat de ontwikkeling van deelplan D tijd volgordelijk op C2/C3 volgt als blijkt dat het
overgrote deel van de gronden in C2/C3 (in contractuele zin) verkocht zijn.
2.b.

Ontwikkelingsvoorstel Voorland Stichtsebrug
Korte inhoud: Eind 2013 is de Structuurvisie voor het Voorland Stichtsebrug vastgesteld door
de raad; een beleidsdocument waarin de gemeente voor het natuur- en recreatiegebied
Voorland Stichtsebrug aangeeft onder welke voorwaarden ze bereid is aan toekomstige
ontwikkelingen haar medewerking te verlenen. In de Structuurvisie wordt gesteld dat deze een
uitnodiging vormt voor (semi-)private partijen om een ontwikkeling te initiëren passend binnen
de beschreven ambities en kaders. Enkele maanden geleden heeft zich een partij gemeld bij
het Projectbureau met een ontwikkelingsvoorstel voor het Voorland Stichtsebrug. Het betreft
een ontwikkeling op het scharnierpunt van het natuurgebied (plek reddingsbrigade) waarbij
een aantal kleine gebouwtjes met verschillende functies een enclave vormt die zorgt voor
bezoekers het hele jaar door. Een positief principebesluit van het college vormt de eerste stap
richting planologische medewerking.
Conform advies wordt besloten:
1. Een positief principebesluit te nemen over voorliggende voorgestelde ontwikkeling
voor het Voorland Stichtsebrug;
2. De voorgestelde ontwikkeling door de initiatiefnemer te laten presenteren in een RTG.
3. Een communicatiestrategie voor te bereiden voor na het RTG.

3.

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

3.a.

Beleidsregels oplaadpalen.
Korte inhoud: In het milieuprogramma 2015 is opgenomen dat in 2015 de beleidsregels
openbare oplaadpalen worden opgesteld. De beleidsregels en een voorstel tot meedoen met
de aanbesteding van Metropool Regio Amsterdam voor oplaadpalen worden nu voorgelegd.
Conform advies wordt besloten:
1. De beleidsregels openbare oplaadpunten vast te stellen voor het gebied buiten het
centrumgebied.
2. In het centrumgebied oplaadpalen via de MRA Elektrisch aanbesteding aan te
schaffen.
3. Dat de burgemeester de afdelingsmanager van de afdeling Aanleg & Beheer machtigt
om de privaatrechtelijke overeenkomsten voor de oplaadpalen te ondertekenen.
4. In overleg met de portefeuillehouder een persbericht voor te bereiden.
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3.b.

Subsidieaanvraag Blaricumse Voetbalvereniging BVV'31 voor het BEL voetbaltoernooi
2015
Korte inhoud: De Blaricumse Voetbalvereniging BVV'31 vraagt een subsidie van € 811,- voor
het voetbaltoernooi tegen verenigingen uit Eemnes en Laren op 30 mei aanstaande.
Conform advies wordt besloten:
1. Een meerjarige subsidie te verlenen aan BVV'31 en deze vast te stellen op € 500,- per
jaar voor de komende 4 jaar.
2. De subsidie te verantwoorden op het budget sportsubsidies 65301600-incidentele
subsidies 642505.

3.c.

Handhavingsuitvoeringsprogramma Fysieke Leefomgeving 2015 - Naleefstrategie 2015 2018
Korte inhoud: Eind 2014 heeft de gemeenteraad het Handhavingsbeleid 2015 - 2018
vastgesteld. De concrete uitvoering van het Handhavingsbeleid 2015 - 2018 wordt beschreven
in een jaarlijks uitvoeringsprogramma. Thans ligt het Handhavingsuitvoeringsprogramma
Fysieke Leefomgeving 2015 ter besluitvorming voor. Dit uitvoeringsprogramma biedt inzicht in
de personele inzet gerelateerd aan de diverse handhavingstaken. Tegelijkertijd wordt de
gemeentelijke Naleefstrategie 2015 - 2018 ter besluitvorming voorgelegd. Daarin wordt
beschreven op welke wijze de handhaving ter hand wordt genomen en hoe interventie
plaatsvindt bij geconstateerde overtredingen. Nieuw in de naleefstrategie is het toepassen van
de Landelijke handhavingsstrategie. Het doel van de Landelijke handhavingstrategie is om uit
het oogpunt van rechtsgelijkheid: uitvoering te geven aan de beginselplicht tot handhaven,
passend te interveniëren bij iedere bevinding, in vergelijkbare situaties vergelijkbare keuzes te
maken en interventies op vergelijkbare wijze te kiezen en toe te passen. Door de Landelijke
handhavingstrategie vast te stellen als onderdeel van de Naleefstrategie 2015 - 2018, wordt
overeenkomstig de landelijke tendens ingezet op handhaving.
Conform advies wordt besloten:
1. Het Handhavingsuitvoeringsprogramma Fysieke Leefomgeving 2015 vast te stellen.
2. De Naleefstrategie 2015 - 2018 vast te stellen.
3. Beide stukken, na vaststelling, ter informatie aan de gemeenteraad te sturen.
4. Beide stukken, na vaststelling, te publiceren.
5. Een tekort aan handhavingsuren voor te leggen aan de Raad bij behandeling van de
Zomernota.

4.

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

4.a.

Ontwerpbegroting 2016 Werkvoorzieningschap Tomingroep
Korte inhoud: Het college wordt geadviseerd in te stemmen met het bijgevoegd raadsvoorstel.
Het raadsvoorstel gaat primair over de Begroting 2016 Werkvoorzieningschap Tomingroep.
Doelstelling van dit voorstel is dat de gemeenteraad kennisneemt van de ontwerpbegroting
2016 Werkvoorzieningschap Tomingroep en dat de gemeenteraad een positieve zienswijze uit
over de ontwerp begroting. Alhoewel het raadsbesluit primair een zienswijze met betrekking tot
de ontwerpbegroting 2016 Werkvoorzieningschap Tomingroep betreft, is van de gelegenheid
gebruik gemaakt de gemeenteraad nader te informeren over de transformatieopgave van
Tomingroep. Dit als vervolg op de raadsinformatiebijeenkomst op 17 maart 2015. Aan de
gemeenteraad wordt geadviseerd in haar zienswijze het belang van de transformatie te
benadrukken.
Conform advies wordt besloten:
1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2016 van het Werkvoorzieningschap
Tomingroep (bijlage I).
2. Kennis te nemen van bijlage II met daarin een beschrijving van de belangrijkste
ontwikkelingen rondom de transformatieopgave van Tomingroep B.V.
3. In te stemmen met de zienswijze zoals geformuleerd in het bijgevoegd raadsbesluit
(bijlage III).
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Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 26 mei 2015.

Datum

Voorzitter
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26 mei 2015
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