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Afwezige leden

1.

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

1.a.

Besluitenlijst
Besluitenlijst conform vastgesteld.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Beleidnotitie hobbymatige bedrijfsactiviteiten
Korte inhoud: De praktijk heeft uitgewezen dat er in Blaricum, en meer specifiek in de
Blaricummermeent, een maatschappelijke behoefte is aan ruimte voor het uitoefenen van
hobbymatige activiteiten met een bedrijfsmatig karakter. Het gaat hierbij veelal om activiteiten
die niet, of lastig, binnen een woongebied inpasbaar zijn. Hierbij moet gedacht worden aan
bijvoorbeeld het sleutelen aan oldtimers of het maken van meubels en de opslag van
privégoederen. Op BusinessPark27 kan onder voorwaarden in deze behoefte worden
voorzien. ln het voorontwerp bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp, actualisatie F en
G zijn hobbymatige bedrijfsactiviteiten als afirvijkingsmogelijkheid opgenomen. ln het ontwerp
bestemmingsplan dat nog moet worden vastgesteld, zal bij deze afwijkingsmogelijkheid
bovendien worden verwezen naar een beleidnotitie.
Conform advies wordt besloten in te stemmen met de beleidsnotitie.

2.b.

1e 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 bij opstellen van de legesverordening 2018 nog niet bekend. lnmíddels
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ziin deze wel bekend gemaakt en moet de legesverordening hier op worden aangepast.
Conform advies wordt besloten de 1e wijziging van de tarieventabellen behorende bij de
legesverordening 2018 vast te stellen.

3.

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

3.a. VoorbereidingsbudgetvooruitwerkingGWp
Korte inhoud: Nu het GWP 2017-2021is vastgesteld kan de uitwerking in onderdelen starten.
Voordat er uitwerkte plannen aan de raad kunnen worden voorgelegd moeten deze eerst
worden voorbereid. Hiervoor is een voorbereidingsbudget nodig.
Conform advies wordt besloten:
1. ln te stemmen met de in dit voorstel genoemde planonderdelen van het GVVP 2017-2021:
2. De raad voor te stellen uit de investeringsplanning (jaarschUf 201S) van de begroting 2018
hiervoor een bedrag te laten vrijvallen van € 25.000.

3.b. Vaststellen

bestemmingsplan Blaricum Dorp 20i8

Korte inhoud: Het ontwerp bestemmingsplan Blaricum Dorp heeft recent ter inzage gelegen.
Aan de hand van de ingekomen zienswijzen is een zienswijzennota opgesteld. D de volgende
stap in de procedure is het aanbieden van het bestemmingplan aan de raad ter vaststelling.
Conform advies met in achtneming van I tekstwijziging wordt besloten:
In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen conform de 'Nota zienswijzen
en ambtshalve wijzigingen';
ln te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Blaricum Dorp 2018;
Zowel de Nota zienswijzen als het bestemmingsplan ter vaststelling aan de
gemeenteraad voor te leggen.

1.

2.
3.

3.c.

De blijverslening
Korte inhoud: Bij motie van 19 december 2017 heeft uw raad verzocht nader onderzoek te
doen naar de mogelijkheden van de blijverslening. De blijverslening is een instrument
waarmee de gemeente haar inwoners stimuleert om hun woning tijdig levensloopbestendig te
maken, ofi¡vel om maatregelen te nemen in de woning die ervoor zorgen dat de bewoners
langer zelfstandig, comfortabel en veilig kunnen blijven wonen in hun eigen woning.
Voorgesteld wordt om de blijverslening in te voeren voor inwoners van Blaricum.
Conform advies wordt besloten
1. De raad voor te stellen in te stemmen met de invoering van de blijverslening (zowel
hypothecair als consumptief) voor inwoners van Blaricum.
2. Hiervoor een bedrag van maximaal €1.000.000 te reserveren en beschikbaar te stellen
3. de 'Verordening Blijverslening gemeente Blaricum'vast te stellen.
Het college besluit;
4. ln te stemmen met de voonivaarden in de Verordening Blijverslening gemeente Blarcium
5. De dekking gestalte te geven door dit te betalen uit de door de raad beschikbaar gestelde

€ 1.000.000.

3.d

Actieplan Groen Blaricum
Korte inhoud: Bij de afrekening van 2016 en in de begroting 2018 heeft de raad extra
budgetten vrijgemaakt voor het verbeteren van de kwaliteit van het openbaar groen. Hierbij
een actieplan voor de besteding van deze gelden. Het gaat o.a. om de bestrijding van de
Japanse Duizendknoop en onkruid, het poten van bloembollen, het zaaien van bloemmengsel,
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snoei en kap tgv. de essentaksterfte, aanpak overhangend groen, uitvoeren van
boomonderhoud en omvorming van groenvakken. Om de uitvoering te kunnen starten wordt
nu gevraagd aan college en deels aan de raad om de benodigde bedragen beschikbaar te
stellen.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de uitvoering van de punten 1 Vm 5 van het Actieplan Groen Blaricum;
2. De raad te verzoeken € 55.000 van de reserve onderhoud groen vrij te geven voor de
uitvoering van de punten 6 Um 11 van het Actieplan Groen Blaricum;
3. De raad te verzoeken om begrotingswijziging 10-2018 vast te stellen

4.

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

4.a.

Aanpak waterplantenoverlast Zuidelijk lJsselmeergebied
Wordt in aangepast vorm doorgestuurd. Portefeuillehouder wordt gemandateerd

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 30 januari2OlS

:

Datum

Voor¿itter
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30 januari 2018

Secretaris
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