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Locatie

Gemeentehuis Blaricum

Aanvang

10.00

Eindtijd

15.00

Voorzitter

Mw. J.N. de Zwart-Bloch

Griffierlsecretaris

Mw. M. Kilic-Karaaslan

Aanwezige leden

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

Afwezige leden

1.

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

1.a.

Besluitenlijsten 26 februari 2019
Besluitenlijsten conform vastgesteld.

1.b.

Stand van zaken overdracht beheer kunstcollectie
Korte inhoud: raadsinformatiebrief over de stand van zaken mbt de overdracht van het beheer
van de gemeentelijke kunstcollectie aan de Stichting Beheer Kunstcollecties Blaricum en Laren
Conform advies wordt besloten in to stemmen met de raadsinformatiebrief (met in achtneming
van de aanvulling) en deze to verzenden aan de raad.

1.c.

Besluitvorming rond het Gemeentelijk Stembureau voor de verkiezingen van 2019
Korte inhoud: Vanwege de deelname aan het experiment centraal tellen van de stemmen moet
het college aanwijzingen en benoemingen doen voor het Gemeentelijk Stembureau voor de
Conform advies wordt besloten:
1. Een locatie aan to wijzen voor de centrale stemopneming;
2. De leden van het Gemeentelijk Stembureau to benoemen;
3. Akkoord to gaan met de voorgestelde werkwijzen.
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2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Gemeentelijk eigendom naast Huizerweg 36a
Korte inhoud: Eigenaar van Huizerweg 36a heeft verzoek gedaan om medewerking verjaring.
Conform advies wordt besloten
1. Een beroep op verjaring van de eigenaar van Huizerweg 36a niet to honoreren en daarmee
de volledige beschikking over de grond to vorderen;
2. Daarnaast eigenaar of (toekomstig) koper van Huizerweg 36a in de gelegenheid to stellen
het perceel aan to kopen tegen de getaxeerde waarde of aan to huren tegen een van de
getaxeerde waarde afgeleide huurprijs;
3. Hiertoe als bijlage bij dit collegevoorstel gehechte brief aan eigenaar van Huizerweg 36a to
zenden.
4. Bij verkoop de inkomsten ad € 19.400,00 to verantwoorden op kostenplaats
91030000/531000 (Overige gebouwen en gronden/opbrengst van grondverkopen) en e.e.a.
verwerken in het rekeningresultaat 2019 of bij verhuur de jaarlijkse inkomsten ad € 970,00 to
verantwoorden op kostenplaats 91030000/536000 (overige gebouwen en
gronden/opbrengsten huren).

2.b.

Vaststelling werkplan Werklandschappen
Korte inhoud: Het opstellen van een werkplan met daarin bouwstenen hoe om to gaan met de
formele en informele werklocaties en aanvullende acties die bijdragen aan het verbeteren van
het ondernemers-/vestigingsklimaat in de regio.
Besloten wordt de Raadsinformatiebrief met het Werkplan ter informatie toe to zenden aan de
Raad via de Raadgever.

3.

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

3.a.

Aanpak speelplaatsen Blaricum
Korte inhoud: De raad heeft uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld voor de aanpak van
diverse speelplaatsen. Na de nadere schouw van de bedoelde (en ook andere) speelplekken
stellen we voor de prioriteit enigszins aan to passen.
Conform advies wordt besloten:
1. De speelplekken Hengeleer en Hazeleger op orde to brengen met bewoners;
2. De speelplekken in de Bijvanck in stand to houden en de renovatie meenemen met de
herinrichtingsproject Bijvanck;
3. € 58.140 van de investering "71000155 - Renovatie speelplaatsen (2016-2017-2018)" of to
ramen en op to nemen in de investeringsplanning van de begroting 2020;
4. Mogelijkheid onderzoeken voor renovatie (natuur)speelplaats Meentzoom in samen werking
met Goois Natuurreservaat.

4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.C. Knoop

4.a.

Intentieverklaring Dementievriendelijke gemeenten Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: De intentieverklaring Dementievriendelijke gemeenten Gooi en Vechtstreek is
formeel in 2018 afgelopen. Verzoek van Alzheimer Nederland Gooi en Omstreken is nu om
deze verklaring opnieuw voor vier jaar to ondertekenen. Tevens wordt een bijdrage van € 500,gevraagd voor de bekostiging van de theateravond, die na de ondertekening op 14 maart a.s.
aan de mantelzorgers van mensen met dementie wordt aangeboden.
Conform advies wordt besloten:
1. In to stemmen met de nieuwe Intentieverklaring Dementievriendelijke gemeenten Gooi en
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Vechtstreek en wethouder
Knoop namens het college deze to laten ondertekenen op 14 maart 2019.
2. In to stemmen met een memo aan de raad.
3. In to stemmen met het verlenen van een subsidie van € 500 voor een bijdrage in de kosten
van de theatervoorstelling op 14 maart 2019 voor mantelzorgers van mensen met dementie en
de kosten ten taste to brengen van de kostenplaats Algemene voorzieningen Wmo & Jeugd en
kostensoort subsidie preventief voorveld ((91610000-442068).

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