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Locatie
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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 9 april 2019
Besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

1.b.

Zienswijze jaarstukken 2018 en programmabegroting 2020 Veiligheidsregio Gooi en
Vechtstreek
Korte inhoud: Betreft zienswijze op financiele stukken Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Conform advies wordt besloten:
1. In to stemmen met de voorgestelde zienswijze op de jaarstukken 2018 en
programmabegroting 2020 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
2. De voorgestelde zienswijze ter vaststelling door to geleiden Haar de raad van mei 2019.

1.c.

Beleidsregels aanpak woonoverlast gemeente Blaricum 2019
Korte inhoud: Dit betreffen de beleidsregels horende bij artikel 2:79 van de Algemene
plaatselijke verordening waarbij een zorgplicht is opgenomen zoals bedoeld in artikel 151d,
eerste lid, van de Gemw.
Conform advies wordt besloten:
De burgemeester van Blaricum besluit:
1. De "Beleidsregels aanpak woonoverlast gemeente Blaricum 2019" vast to stellen;
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2. De "Beleidsregels aanpak woonoverlast gemeente Blaricum 2019" ter informatie aan de
raad to verzenden.
Het college van burgemeester en wethouders van Blaricum besluit:
1. Kennis to nemen van de "Beleidsregels aanpak woonoverlast gemeente Blaricum 2019';
2. Into stemmen met toezending van de beleidsregels aan de raad.
Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis
2.a.

Kadernota 2020 BEL Combinatie
Korte inhoud: Kadernota 2020 BEL Combinatie
Conform advies wordt besloten:
1. Kennis to nemen van de Kadernota 2020 BEL Combinatie;
2. De Kadernota 2020 BEL Combinatie ter kennisname Haar de Gemeenteraad to sturen.

2.b.

Aanpassingen aan het pand Wetering 124 to Blaricum.
Korte inhoud: Op grond van de afspraken binnen de regio Gooi en Vechtstreek in het kader
van de uitvoering het beleid rond Jeugd- en Gezinszorg dient de gemeente zorg to dragen
voor de huisvesting van Consultatiebureaus. De gemeente Blaricum huurt daarom sinds 2010
een ruimte aan de Wetering 124 van Woningbouwvereniging Gooi en Omstreken. Om de
ruimte als Centrum voor Jeugd en Gezin to kunnen blijven gebruiken dient er een aantal
aanpassingen aan het pand uitgevoerd to worden.
Conform advies wordt besloten:
1. Zonwering aan het pand de Wetering 124 to Blaricum aan to brengen
2. De leidingen van de centrale verwarming aan to passen;
3. Isolatiemateriaal in de spreekkamer aan to brengen;
4. Een eenmalige investering ad € 49.600 (inclusief BTW) beschikbaar to stellen en de dekking
van de kosten ten taste van de Algemene Reserve to brengen en hiertoe de 12e
begrotingswijziging 2019 voor to leggen aan de raad;

2.c.

Koopovereenkomst voor gronden in deelplan G van De Blaricummermeent
Korte inhoud: Een ontwikkelaar wit een koopovereenkomst sluiten voor gronden in De
Blaricummermeent ten behoeve van 21 grondgebonden woningen. Deze ontwikkelaar is de
winnaar van de selectieprocedure voor ontwikkelvlek Gab. Dit heeft vervolgens geresulteerd in
ambtelijke overeenstemming over de voorwaarden en condities voor grondaankoop. Het
schetsontwerp is goedgekeurd door het projectbureau en het Supervisieteam.
Conform advies wordt besloten:
1. In to stemmen met de koopovereenkomst en bijbehorende bijlagen.
2. Aan wethouder mevrouw A.M. Kennis het mandaat to verlenen om de koopovereenkomst to
ondertekenen namens burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum.

2.d.

Verpachting perceel grasland Achter Capitten.
Korte inhoud: De vorige pachter van het Weiland Achter Capitten, gelegen naast het
woonwagenkamp in Blaricum is overleden. Door de nabestaanden van de pachter is het
perceel inmiddels opgeleverd, waarmee hij weer leeg en ontruimd ter beschikking staat van de
gemeente. Ter orientatie op een (eventuele) definitieve invulling ligt verpachting voor de hand.
Besluit: aangehouden
Conform advies wordt besloten:
1. Het perceel grasland Achter Capitten to Blaricum als gemeente zelf to verpachten door
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middel van inschrijving, maar rekening to houden met aansluiting op de criteria uit het
Statuut van toegang van de ASB.
2. De jaarlijkse inkomsten to verantwoorden op kostenplaats 91030000/533000 (overige
gebouwen en gronden/ pacht).
3. De wethouder wordt gemandateerd om het voorstel tekstueel aan to passen.
3.

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

3.b.

Uitvoeringsprogramma GRP 2018-2019
Korte inhoud: De gemeente Blaricum heeft in 2017 het Gemeentelijk Rioleringsplan Blaricum
(GRP) voor de planperiode 2018-2022 vastgesteld. Het GRP is een beleidsplan dat op
hoofdlijnen de invulling geeft van de gemeentelijke water(zorg)taken in de planperiode.De
jaarlijkse uitwerking van het beheerplan vindt plaats via een gedetailleerd UP-GRP met
concreet voorgenomen operationele maatregelen en planactiviteiten.
Besluit: conform
Conform advies wordt besloten tot het vaststellen van het Uitvoeringsplan-GRP 2018-2019.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 23 april 2019

Datum

Voorzitter
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23 april 2019

Secretaris
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