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Voorzitter
Griffier/secretaris
Aanwezige leden

8 januari 2019
Gemeentehuis Blaricum
10.00
15.00
mw. J.N. de Zwart-Bloch
mw. M. Kilic-Karaaslan
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 18 december 2018
Besluitenlijst is conform vastgesteld.

1.b.

Aanwijzing collectieve festiviteit 2019
Korte inhoud: In artikel 4.2 van de Algemene plaatselijke verordening Blaricum 2018 is bepaald
dat het college dagen of dagdelen kan aanwijzen als zijnde collectieve festiviteiten.
Conform advies wordt besloten 27 april 2019 (Koningsdag) aan to wijzen als een collectieve
festiviteit waarbij de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het
Activiteitenbesluit milieubeheer niet gelden.

1.c.

Dashboard informatie veiligheid 2018
Korte inhoud: Het dashboard InformatieVeiligheid 2018 geeft (management)informatie over de
kwaliteit en de stand van zaken met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy over 2018.
Er is met de colleges en de raden afgesproken met regelmaat een dashboard op to stellen.
Daar wordt op deze manier invulling aan gegeven.
Conform advies wordt besloten:
1. Op grond van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet en artikel 10 van de Wet openbaarheid
van bestuur geheimhouding op to leggen ten aanzien van dit voorstel en de daarbij behorende
bijlagen.
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2. Kennis to nemen van het dashboard InformatieVeiligheid 2018, die (management)informatie
over de kwaliteit en de stand van zaken met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy
over 2018 geven en de raad hierover to informeren.
3. De raad voor to stellen deze geheimhouding to bekrachtigen in de eerstvolgende
vergadering op grond van artikel 25 lid 3 an de Gemeentewet.
2.

Portefeuiilehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Aanbesteding en gunning bestek BLAR 109a 'Realisatie aanmeerplaatsen'
Korte inhoud: Nu de voltooiing van Meentstroom (de rivier), tot aan de sluis nadert en de
eerste woningen tangs het water in het voorjaar van 2019 opgeleverd en bewoond zullen gaan
worden, dient voor deze woningen de aanmeerplaatsen to worden gerealiseerd. Hiervoor is
onlangs een aanbesteding gehouden.
Conform advies wordt besloten in to stemmen met de gunning van het werk BLAR 109a
'Realisatie aanmeerplaatsen' aan de Firma Beens Dredging BV.

2.b.

2e wijziging Legesverordening 2019
Korte inhoud: 2e Wijziging van tarieventabel A behorende bij de legesverordening 2019
Conform advies wordt besloten de raad voor to stellen om de bij de Legesverordening 2019,
behorende gewijzigde tarieventabel A en de bijlage van de Welstandscommissie vast to
stellen.

2.c.

1e wijziging Tarieventabel A behorende bij de Legesverordening 2019
Korte inhoud: De rijksoverheid heeft voor 2019 haar tarieven voor reisdocumenten en
rijbewijzen vastgesteld. De tarieven voor de reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart
waren bij opstellen van de legesverordening 2019 nog niet bekend. Inmiddels zijn deze wet
bekend gemaakt en moet de legesverordening hier op worden aangepast.
Conform advies wordt besloten de 1e wijziging van de tarieventabellen behorende bij de
legesverordening 2019 vast to stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 15 januari 2019
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