•~ Gemeente
~,~

arlcum

definitieve BESLUITENLIJST
B&W vergadering Blaricum
Vergadering d.d.
Locatie

26 februari 2019
Gemeentehuis Blaricum

Aanvang

10.00

Eindtijd
Voorzitter

15.00
mw. J.N. de Zwart-Bloch

Griffier/secretaris

mw. M. Kilic-Karaaslan

Aanwezige leden

mw. J.N. de Zwart-Bloch, mw. A.M. Kennis, mw. E.J.M. Boersen-de
Jong, dhr. G.C. Knoop, mw. M. Kilic-Karaaslan

Afwezige leden

1.

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

1.a.

Besluitenlijst 19 februari 2019
Besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

1.b.

Mandaatbesluit van burgemeester en wethouders van Blaricum voor de OFGV 2018
Korte inhoud: Naar aanleiding van diverse ontwikkelingen, is het wenselijk het bestaande
mandaatbesluit van de gemeente Blaricum voor de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en
Vechtstreek (OFGV) to herzien.
Conform advies wordt besloten:
1. In to stemmen met het Mandaatbesluit van burgemeester en wethouders van Blaricum voor
de OFGV 2018;
2. Het Mandaatbesluit van burgemeester en wethouders van Blaricum voor de OFGV 2018 in
werking to laten treden per 1-3-2019.

1.c.

Beleid Kermis(dagen) Blaricum 2019 en evaluatie Kermis(dagen) Blaricum 2018
Korte inhoud: Betreft het beleid van de Kermis(dagen) Blaricum voor 2019.
Conform advies wordt besloten:
1. In to stemmen met de evaluatie van de Blaricumse Kermis 2018.
2. In to stemmen met het Beleid Blaricumse Kermisdagen 2019.
3. Het beleidsdocument en bijbehorende raadsinformatiebrief door to geleiden Haar het
presidium van 4 maart 2019.

Besluitenlijst 26 februari 2019

Pagina 1 van 3

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis
2.a.

Strategie ontwikkeling deelplan E (drijvende woningen) - De Blaricummermeent
Korte inhoud: In het door de raad vastgestelde Masterplan Blaricummermeent (2005) is een
twintigtal drijvende woningen opgenomen in het Gooimeer ten westen van de sluis. De
drijvende woningen vormen een verbijzondering van de wijk. Ze bieden woonmogelijkheden
die afwijken van het reguliere woningaanbod en maken specifieke individuele woonwensen
mogelijk. Nu de ontwikkeling van deelplan E in beeld komt en zich inmiddels meerdere
geinteresseerden/ gegadigden gemeld hebben, dient ook voor dit deelplan een
ontwikkelingsstrategie to worden vastgelegd. Dit memo gaat in op de ontwikkelstrategie voor
deelplan E (de drijvende woningen).
1. Het memo "Ontwikkelingsstrategie deelplan E (drijvende woningen)" dd. 19 febr. 2019 (zie
bijlage) vast to stel~en, waarin is beschreven op Welke manier dit deelplan ontwikkeld en
vermarkt gaat worden.
2. De notitie "Programme van Eisen en kwaliteitskaders Deelplan E drijvende woningen" dd. 19
febr. 2019 vast to stellen, waarin de randvoorwaarden en uitgangspunten (alsmede de
(beeld)kwaliteitseisen) zijn geformuleerd voor de ontwikkeling van betreffende deelplan.
3. Tot uitvoering van het memo over to gaan, to beginners met het voorbereiden van een
selectieprocedure.

2.b.

Bruikleen Hoek Torenlaan I Achterom.
Korte inhoud: Bruikleen ter vastlegging van grondgebruik over en weer en ten behoeve van de
optimale inrichting van de openbare ruimte van de hoek Torenlaan - Achterom.
Conform advies wordt besloten een bruikleenovereenkomst ears to gears voor het gebruik van
grond over en weer rondom de hoek Torenlaan / Achterom.

3.

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

3.a.

Bomen eerste Molenweg
Korte inhoud: met de bewoners van de Eerste Molenweg is overeengekomen dat de vroeger
gekapte bomen deels worden herplant. Hiervoor is nog geen budget beschikbaar gesteld
binnen de begroting.
Conform advies wordt besloten om:
1. In het voorjaar 2019 14 bomen to herplanten op de Eerste Molenweg;
2. De kosten (€ 11.000) ten taste to brengen van de investering "reconstructie wegen 2016";
3. Kennis to nemen van de met de bewoners gemaakte afspraken.

3.b.

Reserve vervanging bomen Blaricum
Korte inhoud: Bij motie van 4 december 2018 heeft de read zich unaniem uitgesproken voor de
instelling van een voorziening voor het bomenbeheer (herplant van bomen).
Conform advies wordt besloten de read voor to stellen:
1. Een reserve vervanging bomen in to stellen van € 75.000;
2. Dit bedrag to onttrekken ears de algemene reserve;
3. Begrotingswijziging nr. 2019 - 7 vast to stellen;
4. Het college to machtigen tot het doers van uitgaven uit deze reserve onder de volgende
voorwaarden:
a. onttrekking alleen voor de vervanging van bomen, indien er geen budget aanwezig is in een
projectkrediet
b. onttrekking near behoefte tot de reserve leeg is
c. onttrekking op basis van een collegebesluit met bijbehorend besluit tot begrotingswijziging
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d. verantwoording over het gebruik van de reserve en de bijbehorende begrotingswijzigingen
achteraf in de jaarrekening
3.c.

Hanging baskets Blaricum
Korte inhoud: in het kader van meer fleur en kleur in Blaricum stellen we voor om hanging
baskets op to hangen en bloemenzuilen to plaatsen in het Oude Dorp en de Bijvanck.
Conform advies wordt besloten de raad voor to stellen:
1.30 hanging baskets en 6 bloemenzuilen to lessen en aan to brengen in het centrum van het
Oude Dorp en het winkelcentrum Bijvanck;
2. Het budget van openbaar groen m.i.v. 2019 structureel to verhogen met € 6.700;
3. De kosten van 2019 to dekken uit het begrotingssaldo van 2019;
4. De kosten van 2020 en verder op to nemen in de kadernota 2020;
5. De begrotingswijziging 9 -2019 vast to stellen.

4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.C. Knoop

4.a.

Afschaffen Jeugdcontributie Bibliotheek
Korte inhoud: De fracties Hart voor Blaricum, De Blaricumse Partij, het CDA en de Fractie van
Dijk hebben op 29 januari 2019 een motie ingediend om het bibliotheek abonnement voor
kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar gratis to maken. De motie kreeg vrijwel unaniem steun
van alle raadsleden.
Besloten wordt
1. De raad voor to stellen akkoord to gaan met het voorstel om het bibliotheekabonnement
voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar miv 1 mei 2019 gratis ter beschikking to
stellen.
2. Voor 2019 het bedrag van € 15.000 eenmalig to bekostigen vanuit het begrotingsresultaat
2019 en hiertoe de raad ter vaststelling de 6e begrotingswijziging 2019 voor to leggen.
3. Na 2 jaar een evaluatie over definitieve aantallen en kosten to houden.
4. In de komende kadernota op to nemen dat het bedrag van maximaal €15.000 vanaf 2020
structureel aan de bibliotheek subsidie wordt toegevoegd.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 5 maart 2019
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Voorzitter
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