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Afwezige leden

1.

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

1.a.

Besluitenlijst l0 april 2018
Besluitenlijst is conform vastgesteld.

1.b.

Beheer gemeentelijke kunstcollecties door stichting
Korte inhoud: Op basis van een daartoe strekkende bestuursopdracht wordt voorgesteld het
beheer van de gemeentelijke kunstcollectie op- en over te dragen aan een daartoã nog op te
richten externe stichting.
Conform advies wordt besloten:
l. Het beheer van de gemeentelijke kunstcollectie op en over te dragen aan een daartoe op te
richten externe stichting krachtens bijgevoegd concept van de beheerovereenkomst met
bijbehorende critteria voor samenstelling van de collecties en de raad om instemming
verzoeken met het op deze wijze positioneren van het beheer.
2. ln te stemmen met het concept van de notariële akte waarmee de stichting na
besluitvorming kan worden opgericht.
3. De raad voor te stellen om een krediet beschikbaar te stellen van € 128.986,50, ten
behoeve van de uitvoering van het beheer voor een periode van 20 jaar ad. € 121 .486,b0 en
een werkbudget van € 7.500 voor het optimaliseren van de inrichting en de klimaatbeheersing
van het kunstdepot in het Raadhuis te Laren. Deze lasten te dekken bij de verwerking van het
resultaat van de jaarrekening 2017.
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l.c.

Collectief alternatief voor vervallen Anw-compensatie
Korte inhoud: De Anw-compensatie, een pensioenaanvulling voor nabestaanden van
overleden ABP-deelnemers, vervalt per 1 mei2018. Daarom hebben de BEL Combinatie en
de 3 gemeenten een collectieve raamovereenkomst afgesloten voor een Anw-hiaatverzekering
met verzekeraar Elipslife. Als een medewerker zich aanmeldt voor deze verzekering, heeft de
partner van de medewerker recht op een netto Anw-uitkering als de medewerker ovèrti¡Ot

tijdens de looptijd van de verzekering

Het college neemt kennís van de informatienota over het collectief alternatief voor vervallen
Anw-compensatie.
2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Jaarrekening BEL Gombinatie 2017 - voor zienswijze met raadsinformatiebrief
Korte inhoud: Het jaarverslag en de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling BEL
Combinatie over 2017 ziin door het Dagelijks Bestuur aangeboden , zodatðe radén vãn de
deelnemende gemeenten hier kennis van kunnen nemen en hun zienswijzen op kunnen
indienen. Vervolgens zal het Algemeen Bestuur reageren op deze zienswijzen en de
jaarstukken 2017 begin juli definitief vaststeilen.
Conform advies wordt besloten:
1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2017 van de GR BEL Combínatie;
2. Kennis te nemen van het negatieve resultaat van deze jaarrekening 2O1T à€ 67.275;
3. Kennis te nemen van het accountantsverslag en de controleverklarìng 2017;
4. Kennis te nemen van de door het DB toegezonden raadsinformatiebrief externe inhuur BEL
Combinatie;
5. De gemeenteraad voor te stellen om kennis te nemen van het jaarverslag en de
jaarrekening 2017 en de raadsinformatiebrief;
6. De gemeenteraad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de 'Jaarstukken 2017'
van de GR BEL Combinatie.

2.b.

Begroting 20lg gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie - voor zienswijze

Korte inhoud: De ontwerp programmabegroting 2019 en meerjarenra ming 2O2O-2õ22 van de
gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie liggen nu ter kennisname en voor het indienen
van een zienswijze voor.
Conform advies wordt besloten:
1 . Kennis te nemen van de programmabegroting 2019 en meerjarenra ming
2O20-2022 van de
gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie;
2. De raad deze begroting en meerjarenraming ter kennisname aan te bieden;
3. De raad voor te stelfen geen zienswijze hierover in te dienen.

3.

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

3.a.

BenoemingKapschuur
Korte inhoud: Voorgesteld wordt om een nieuwe straatnaam toe te kennen aan het terrein van
zeven woningen die worden gebouwd door Het Gooi en Omstreken op het terrein van de
voormalige brandweerkazerne aan de Verbindingsweg.

Conform advies wordt besloten:
l. De naam van het terrein van de voormalige brandweerkazene aan de Verbindingsweg te
wijzigen in de naam Kapschuur;
2. De kosten te verantwoorden op kostenplaats Straatmeubilair Buitendienst.
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Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 24 april20,lB

Datum

Voorzitter
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:

24 april2O18

Secretaris

Pagina 3 van 3

