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Afwezige leden

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

Besluitenlijst 16 juli 2019
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

1.b.

Financiele uitwerking van het gemeentelijke aandeel in het in februari 2019 door het
college vastgestelde beleid voor de Blaricumse kermisweek.
Korte inhoud: Betreft de financiele uitwerking van het gemeentelijke aandeel in het in februari
2019 door het college vastgestelde beleid voor de Blaricumse kermisweek.
Conform advies wordt besloten:
1. De gemeentelijke kosten voor 2019 voor de veiligheidsmaatrelen van totaal €9.600
(incidenteel) ten taste to brengen van het veiligheidsbudget. (91120000 Veiligheid en
criminaliteit, 438099 Overige goederen en diensten);
2. De gemeentelijke kosten voor 2020 en daarna (€10.000 structureel) op to nemen in de
meerjarenbegroting en onder to brengen bij de buitendienst (91570008 Volksfeesten , 438048
Beveiliging);
3. Bijgevoegde raadsinformatiebrief to verzenden aan de raad.

1.c.

Bestuursopdracht beleidsnota toerisme en recreatie Blaricum
Korte inhoud: Op 28 mei jl. heeft de gemeenteraad een motie "beleidsnota toerisme en
recreatie" aangenomen.
Het college besluit de raad voor to stellen:
1. In to stemmen met de bestuursopdracht en daarbij een voorkeur uit to spreken voor de
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variant Dialooggroep als participatievorm.
2. Een krediet beschikbaar to stellen van € 30.000;

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Uitvoering zichtbaarheid archeologie en historie op De Blaricummermeent.
Korte inhoud: Tijdens de raadsvergadering van 10 juli 2018 is een Motie (vreemd aan de orde
(M5)) over het Erfgoed in de Blaricummermeent aangenomen. Tijdens de raadsvergadering
van 4 december 2018 is, in reactie op eerder genoemde motie, ingestemd met een aantal
voorstellen ter uitwerking van de motie (10 juli 2018) over het behoud en het visualiseren van
het Erfgoed in de Blaricummermeent. Bij de uitwerking van enkele onderdelen van het voorstel
heeft de raad ingestemd met het voorstel om de kosten, voorafgaand aan de uitvoering, ter
goedkeuring voor to leggen aan de raad. In onderhavig voorstel wordt voor het idee m.b.t. de
plaatsing van QR-paaltjes aangegeven hoe dit uitgewerkt en gerealiseerd zou kunnen worden
en Welke kosten hiermee gemoeid zijn.
Conform advies wordt besloten:
1. In to stemmen met het voorstel om uit to gaan van de productie van 36 QR-paaltjes (dus 3
van elk) zodat er verspreid over de wijk sprake is van een goede dekking. De kosten die met
de productie van deze 36 QR-paaltjes gemoeid is bedraagt € 13.020 (excl. BTW);
2. Dit voorstel vervolgens ter besluitvorming voor to leggen aan de raad.

3.

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

3.a.

Bezwaar tegen omgevingsvergunning voor wijzigen gevel, het bouwen van een
zijaanbouw en het verbouwen tot theater Huizerweg 13
Korte inhoud: Het bezwaar is om advies voor gelegd aan de commissie voor de
bezwaarschriften. Deze commissie heeft op 12 april 2019 geadviseerd het bezwaarschrift
ontvankelijk en gegrond to verklaren en een nieuw besluit to nemen met inachtneming van het
advies van de commissie
Conform advies wordt besloten zich to conformeren aan het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften, het bezwaar ontvankelijk en gegrond to verklaren en het bestreden besluit
aan to vullen met motivering conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften.

4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.C. Knoop

4.a.

Vaccinatiegraad 2018 Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: Dit document geeft u een uitgebreid overzicht van de vaccinatiegraad in 2018 op
landelijk, regionaal en lokaal niveau. Het is gebaseerd op het recent verschenen rapport van
het RIVM: Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2018.
Conform advies wordt besloten bijgaande informatiebrief inclusief rapport uit de Regio Gooi &
Vechtstreek over de vaccinatiegraad in 2018 ter kennisname to verstrekken aan de
gemeenteraad.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum, gehouden op 30 juli 2919
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