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1.

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

1.a.

Besluitenlijst 9 mei 2019
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Gedoogbeleid barbecueen op het Stichtse strand
Korte inhoud: Met dit voorstel wordt u voorgesteld het "Gedoogbeleid koken, bakken en
braden (barbecueen) op het Stichtse strand op de door gemeente Blaricum geplaatste vaste
barbecues" vast to stellen.
Het college besluit:
1. het "Gedoogbeleid koken, bakken en braden (barbecueen) op het Stichtse strand op de
door gemeente Blaricum geplaatste vaste barbecues" vast to stellen;
2. de raad to informeren via een raadsinformatiebrief .

2.b.

Kadernota 2020 - 2023 gemeente Blaricum
Korte inhoud: De kadernota 2020-2023 schetst de hoofdlijnen van het financiele beleid voor
het jaar 2020 als voorbereiding op de programmabegroting 2020. Het doel is het vaststellen
van de kadernota 2020, waarin de hoofdlijnen van het financieel beleid voor de komende jaren
is aangegeven. Hierbij kunnen de verschillende politieke partijen input en wensen aangeven
via de algemene beschouwingen en het debat hierover in de raadsvergadering. Vervolgens
kan dan de kadernota al dan niet gewijzigd worden vastgesteld door de raad.
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Het college besluit:
1. de kadernota 2020 - 2023 vast to stellen;
2. de gemeenteraad voor to stellen om:
a. de kadernota 2020 - 2023 vast to stellen;
b. in to stemmen met de financiele effecten voor 2019 door het vaststellen van de 15e
begrotingswijziging 2019.
2.d.

Vaststelling overeenkomsten met Staatsbosbeheer voor het Voorland Stichtse Brug
Korte inhoud: In verband met de mogelijkheid van de komst van een strandpaviljoen op het
Voorland Stichtse Brug zijn we in het najaar van 2018 in gesprek gegaan met Staatsbosbeheer
ten behoeve van de vestiging van een opstalrecht. Staatsbosbeheer is immers eigenaar van
de betreffende grond. Het was de wens van Staatsbosbeheer om daarbij ook een nieuwe
overeenkomst op to stellen voor het gebruik van het Stichtse strand. Een bestaande
beheersovereenkomst tussen Staatsbosbeheer en de gemeente voor dat gebied vond men
verouderd. De afgelopen maanden is in een aantal bijeenkomsten overleg gepleegd over deze
overeenkomsten. Beide partijen zijn met de huidige teksten akkoord zodat tot ondertekening
kan worden overgegaan, mits uw college uiteraard kan instemmen met de inhoud van de
overeenkomsten. De inhoud van de opstalovereenkomst wordt in een aparte
onderopstalovereenkomst doorgegeven aan eventuele toekomstige uitbaters van het
strandpaviljoen, waaronder nu de VOF Steenbeek-Joosen.
Het college besluit:
1. akkoord to gaan met de Huurovereenkomst grond "Voorland Stichtse Brug";
2. akkoord to gaan met de Overeenkomst huurafhankelijk recht van opstal "Voorland
Stichtse Brug" en met de Akte Huurafhankelijk opstalrecht "Voorland Stichtse Brug".

3.

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

3.a.

Vrijgave schetsontwerpen GWP oude dorp noord
Korte inhoud: Gemeente Blaricum is met klankbordgroep oude dorp noord aan de slag gegaan
met een vijftal door de raad geprioriteerde maatregelen uit het GVVP. Op dit moment zijn er
vier schetsontwerp varianten opgesteld voor de Bergweg en de Meentzoom. Ook is er een
tweetal varianten opgesteld voor het kruispunt Fransepad/ Meetzoom -Burg. Le Coultredreef.
Daarnaast is er een schets opgesteld voor het toevoegen van een rechtsafvak op Randweg
Oost richting de Burg. Le Coultredreef. Op dit moment worden op basis van bovengenoemde
schetsontwerpen adviezen verzameld van, onder andere: de brandweer, politie,
klankbordgroep en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De eerst volgende stap is dat het
college de schetsontwerpen voorlegt aan de inwoners en bedrijven. Hiertoe wordt een
inloopavond voorgesteld op 5 juni 2019. Tijdens deze avond worden de schetsen toegelicht en
vragen beantwoord. Belangstellenden krijgen de gelegenheid om een reactieformulier into
vullen. Alle binnengekomen reacties worden gebundeld in een reactienota. Deze reactienota
wordt samen met alle adviezen en een globate raming van de varianten in een voorstel aan het
college gestuurd. Het college besluit vervolgens Welke variant uitgewerkt dient to worden en
legt dit via het Presidium aan de gemeenteraad voor. Insteek is om op 24 september 2019 een
besluit to hebben van de raad over de varianten die van schetsontwerpniveau uitgewerkt gaan
worden tot Voor►opig Ontwerp.
Het college besluit:
1. kennis to nemen van de 4 schetsontwerpen Bergweg/ Meentzoom en de voorstellen
voor kruispunt Fransepad en Randweg-oost- Le Coultredreef;
2. de onder punt 1 genoemde schetsontwerpen vrij to geven voor de inloopavond van 5
juni 2019;
3. akkoord to gaan met het voorstel voor de planning/ communicatie voor de verzameling
van de adviezen, inloopavond en de behandeling tot aan de raad van 24 September;
4. akkoord to gaan met het versturen van een Raadsinformatiebrief waarin het college de
raad informeert over het proces dat beschreven is onder punt 3.
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3.b.

Splitsingsbeleid van woningen.
Korte inhoud: De gemeenteraad heeft via een motie in 2016 het college verzocht om beleid to
ontwikkelen t.a.v. het splitsen van woningen. Voorgesteld wordt om de meningen en gevoelens
ten aanzien van de concept beleidsregels "Splitsingsbeleid Gemeente Blaricum 2019" onder
de leden van de RTG to peilen.
Het college besluit:
de meningen en gevoelens ten aanzien van de concept beleidsregels "Splitsingsbeleid
Gemeente Blaricum 2019" to peilen onder de leden van het RTG.

4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.C. Knoop

4.a.

Subsidieaanvraag voor festival Happy Spirit Days in Blaricum in juni 2019
Korte inhoud: Voor een spiritueel festival wordt een eenmalige subsidie van € 2.500,gevraagd.
Het college besluit:
een eenmalige subsidie to weigeren op grond op grond van de verordening:
• het festival is niet of niet in overwegende mate gericht op de geroeente of haar
ingezetenen of komt nauwelijks ten goede aan de gemeente of haar ingezetenen weigeringsgrond art. 9a;
• de aanvraag past niet binnen de programma's van de gemeente-weigeringsgrond 9c;
• in het beoogde doel of de voorgenomen activiteit is al op een andere wijze in
belangrijke mate voorzien-weigeringsgrond art. 9d.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders, gehouden op 21 mei 2019.
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