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21 augustus 2018

Locatie

Gemeentehuis Blaricum

Aanvang

10.00

Eindtijd

15.00

Voorzitter

mw. J.N. de Zwart-Bloch

Loco secretaris

dhr. P.H. van Dijk

Aanwezige leden

mw. J.N. de Zwart-Bloch, mw. E.J.M. Boersen-de Jong, dhr. G.C.
Knoop, dhr. P.H. van Dijk

Afwezige leden

mw. A.M. Kennis, mw. M. Kilic-Karaaslan

1.

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

1.a.

Besluitenlijst 14 augustus 2018
Besluitenlijst conform vastgesteld.

1.b.

Het Evaluatierapport verkiezingen 2018 voor kennisgeving aannemen
Korte inhoud: Kennisnemen van het evaluatierapport verkiezingen 2018 en de toekomstige
ontwikkelingen van het verkiezingsproces.
Conform advies wordt besloten kennis to nemen van het evaluatierapport verkiezingen 2018.

1.c.

Inbreng Regio G~V MRA
Conform advies wordt besloten de raad voor to stellen om in to stemmen met reactie op het
werkplan en begroting Metropoolregio Amsterdam 2019.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

3.

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

3.a.

Reconstructie Burgemeester Heerschopweg, Achterom, Langeweg en Meentweg
Korte inhoud: Op 9 augustus 2016 heeft het college ingestemd met de voorbereiding van drie
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reconstructies. Dit zijn de (1) Pastoor Jongeriusweg - Kerklaan, (2) Statenkamer Angerechtsweg - Polweg en (3) Burgemeester Heerschopweg - Achterom - Langeweg Meentweg. Het riool en klinkerverharding in de genoemde projecten verkeerd in slechte
conditie en dienen vervangen to worden.
Conform advies wordt besloten:
1. Een aanvullend krediet to vragen aan de raad van € 553.000 excl. BTV1/ voor de uitvoering
van de Burgemeester Heerschopweg, Achterom, Langeweg en Meentweg.
2. De 18e begrotingswijziging 2018 door de raad vast to laten stelien.
3.b.

Verbetering verkeersveilige schoolomgeving en aanleg schoolzone scholencluster
~ijvanck
Korte inhoud: In het afgelopen half jaar is samen met de schooldirecties en een aantal ouders,
actief gewerkt aan een plan voor de verbetering van de verkeersveilige omgeving en aanleg
van een schoolzone van de basisschool cluster Bijvanck. Dit plan is nu gereed en kan worden
uitgevoerd. Hiervoor moet een budget worden vrijgemaakt uit de investeringsplanning.
Het college besluit:
1. In to stemmen met het uitgewerkte plan voor een verkeersveilige schoolomgeving en aanleg
van een schoolzone in de Bijvanck;
2. Een bedrag van € 90.000 beschikbaar to stellen uit de investeringsplanning van de
begroting 2018;
3. De raad aanvullend een krediet (wegen 40% en uitvoeringsmaatregelen GVVP 60%)
beschikbaar to laten stellen van € 63.300;
4. De raad voor to stellen het verschil van de kapitaallasten mee to nemen in de begroting
2020;
5. De raad voor to stellen in to stemmen met de 19e begrotingswijziging van 2018.

3.c.

Nieuwe straatnamen deelgebied G1 in de Blaricummermeent
Korte inhoud: Voor de ontwikkeling van deelgebied G1 in de Blaricummermeent zijn nieuwe
straatnamen nodig. Op advies van de straatnaamcommissie worden drie namen voorgesteld.
Ook wordt voorgesteld om de straatnaam Calis Kampweg to wijzigen.
Conform advies wordt besloten:
1. In to stemmen met het advies van de straatnaamcommissie inzake de straatnamen voor
deelplan G1;
2. In to stemmen met het wijzigen van de straatnaam Calis Kampweg Haar de
Steeglandseweg;
3. De kosten ad € 200 to verantwoorden op kostenplaats Straatmeubilair Buitendienst.

4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.C. Knoop

4.a.

Intentieverklaring Stop alcoholgebruik jongeren onder de 18 jaar
Korte inhoud: Gemeenten/GGD en andere partijen zijn al jaren actief om met een integrate
aanpak het alcoholgebruik van jongeren onder de 18 jaar terug to dringen. Met deze aanpak
zijn goede resultaten geboekt, maar nog niet voldoende. Want hoewel jongeren later zijn gaan
drinken, beginnen ze nog steeds to jong en als ze eenmaal beginnen, drinken ze veel. In het
regionaal Preventie en Handhavingsplan Alcohol Jeugd 2017-2020 wordt dan ook op diverse
punten extra ingezet. Het tekenen van een intentieverklaring is een van de mogelijkheden om
het probleem nog duidelijker onder de aandacht to brengen en zo meer partijen to bewegen tot
extra acties.
Conform advies wordt besloten:
1. Tot het vaststellen van de intentieverklaring "top alcoholgebruik jongeren onder de 18 jaar
Gooi en Vechtstreek';
2. Wethouder Knoop of to vaardigen om op 17 oktober a.s. om 17.00 namens het college de
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bijgevoegde intentieverklaring to ondertekenen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 28 augustus 2018

Datum

Voorzitter
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