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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, dhr. G.C. Knoop, mw. M. Kilic-Karaaslan

Afwezige leden

1.

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

1.a.

Besluitenlijst 2 april 2019
Besluitenlijst conform vastgesteld.

1.b.

Organisatie Het Gooi bevrijd vraagt aan Blaricum een subsidie voor tochten op 5 en 6
mei 2019 met voertuigen uit de 2de wereldoorlog om de Bevrijding to vieren.
Korte inhoud: Om de bevrijding to vieren rijdt de organisatie met veteranen uit de 2de
wereldoorlog op legervoertuigen door het Gooi en stopt in Blaricum.
Besluit: conform
Het college besluit:
1. Aan Organisatie Het Gooi bevrijd een eenmalige subsidie to verlenen en deze vast to stellen
op € 1.500 voor de Bevrijdingstocht 2019;
2. De kosten to dekken uit de kostenplaats 91570008 volksfeesten, kostencategorie 438099
overige goederen en diensten.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Jaarstukken gemeente Blaricum 2018, eerste concept ten behoeve van de
accountantscontrole
Korte inhoud: Medio april 2019 start de accountant met de controle van de jaarstukken
gemeente Blaricum 2018. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening.
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Omdat op dit moment nog niet alle cijfers definitief zijn, met name het deel
maatwerkvoorzieningen Sociaal Domein, betreft dit eerste concept een nog niet volledige
jaarrekening. Ook de mogelijk nog to betalen vennootschapsbelasting (VPB) is nog niet
bepaald. Dit is de jaarrekening waarop de accountant de controle in april uitvoert.
Conform advies wordt besloten:
1. Het eerste concept van de jaarstukken 2018 vast to stellen ter controle door de accountant;
2. Hierbij de portefeuillehouder financien to machtigen eventuele tekstuele wijzigingen aan to
laten brengen in de versie voor de accountant.
3.

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

3.a.

Overeenkomst verkoop grond voormalige brandweerkazerne
Korte inhoud: AI enige tijd wordt gewerkt aan een plan voor de bouw van 7 huurwoningen op
het terrein van de voormalige brandweerkazerne, Verbindingsweg 13. De planontwikkeling is
inmiddels zo ver gevorderd, dat op korte termijn een aanvraag om een omgevingsvergunning
wordt verwacht. Voordat gestart kan worden met bouwen, zal de gemeentegrond
overgedragen moeten worden aan de koper, to weten Woningcorporatie Het Gooi en
Omstreken.
Het college besluit:
1. In to stemmen met de koopovereenkomst met Gooi en Omstreken onder voorbehoud
positieve toets van vastgoed.
2. Conform raadbesluit € 100.000 to storten in de algemene reserve.
3. Wethouder Boersen to machtigen om de koopovereenkomst namens de gemeente to
ondertekenen.

4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.C. Knoop

4.a.

Voortgang AED-project "ledere seconde telt in Blaricum"
Korte inhoud: De stand van zaken en voortgang van het project om een dekkend netwerk van
burgerhulpverleners en AED's in Blaricum to krijgen.
Conform advies wordt besloten de raadsinformatiebrief ter kennisgeving to verstrekken aan de
raad.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 16 april 2019
Datum
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Besluitenlijst 9 april 2019

16 april 2019

Secretaris

Pagina 2 van 2

