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1.

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

1.a.

Besluitenlijst 19 en 24 juni2018
Besluitenlijsten conform vastgesteld.

Lb.

Verrekening neveninkomsten20lT
Korte inhoud: ln de Gemeentewet is de plicht tot verrekenen van eventuele neveninkomsten
van actíef dienende, voltijds politieke ambtsdragers opgenomen. Het college is zelf
verantwoordelijk voor de verrekening. Het college moet over 2017 per (voormalige) politieke
ambtsdrager vaststellen of er in het individuele geval al dan niet een verrekening van
neveninkomsten moet plaatsvinden en op welke wijze het te verrekenen bedrag in
voorkomend geval wordt terugbetaald.
Het college besluit vast te stellen dat er - conform bijgaande adviezen van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - voor de politieke ambtsdragers van gemeente
Blaricum over 2017 geen sprake is van een verrekeningsplicht met betrekking tot de
neveninkomsten.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Bestuursrapportage (BERAP) 1 - 2019 regio Gooi en vechtstreek
Korte inhoud: Regio Gooien vechtstreek heeft de eerste Bestuursrapportage van 2018
opgesteld. Dit is een tussentijdse rapportage en heeft betrekking op de periode tot 1 mei20lB
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De rapportage geeft inzicht in uitvoering en beleid op de oorspronkelijke ramingen van baten
en lasten ten opzichte van de begroting 2018 - 2021.Tevens geeft het informatie over de
voortgang van de belangrijkste projecten.
Conform advies wordt besloten de bestuursrapportage voor kennisgevíng aan te nemen.

2.b.

Koopovereenkomst voor gronden op BusinessPark2T
Korte inhoud: Een ontwikkelaar wil een koopovereenkomst sluiten voor gronden in
BusinessPark27 ten behoeve van garageboxen. Deze ontwikkelaar heeft al een pand met
garageboxen en een drietal bedrijfspanden op BusinessPark2T gerealiseerd. Het betreft nu
een tweede gebouw met garageboxen in de zogenaamde zone Grote Bedrijven. Er is
ambtelijke overeenstemming over het ontwerp voor het gebouw en de voorwaarden en
condities voor grondaankoop:
Conform advies wordt besloten:
1. ln te stemmen met de koopovereenkomst en bijbehorende bijlagen.
2. Aan wethouder A.M. Kennis het mandaat te verlenen om de koopovereenkomst te
ondertekenen namens burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum.

4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.G. Knoop

4.a.

Subsidieaanvraag Vitus voor het Kunstcafé.
Korte inhoud: Het Vitus organiseert met een werkgroep 10 keer per jaar het Kunstcafé en
vraagt voor het exploitatietekort een subsidie.
Conform advies wordt besloten subsidie te weigeren aan het Vitus t.b.v. van het Kunstcafé op
grond van de ASV .

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 10 juli2018
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