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Afwezige leden

1.
1.a.

Portefeuillehouder Burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
Besluitenlijsten 20 maart 2018
Conform vastgesteld.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Strategie ontwikkeling deelplan G - De Blaricummermeent
Korte inhoud: Het ontwerp-bestemmingsplan voor deelplan F en G is door het college
vrijgegeven voor inzage en er is een overeenkomst ondertekend met Synchroon voor deelplan
Gl. De tijd is rijp om de ontwikkelingsstrategie voor deelplan G2 en G3 vast te stellen en uit te
voeren. Ons voorstel is op hoofdlijnen eenzelfde aanpak als voor deelplan D, namelijk een
selectieprocedure voor een aantal ontwikkelvlekken met projectmatige woningen en daarnaast
de verkoop van een aantal vrije kavels.
Conform advies wordt besloten:
1. Het memo "Ontwikkelingsstrategie deelplan G" dd. 20 maart jl. vast te stellen, waarin is
beschreven op welke manier de afzonderlijke deelgebieden van deelplan G ontwikkeld en
vermarkt gaan worden.
2. Tot uitvoering van het memo over te gaan, te beginnen met het voorbereiden van een
selectieprocedure voor projectmatige woningen in deelplan G3.

2.b.

Aanbesteding inrichting vaargeul en golfbreker/strekdam
Korte inhoud: l.v.m. de voortgang van deelplan D dient, in het verlengde van de schutsluis een
vaargeul te worden getrokken die aansluit op de hoofdvaargeul ter hoogte van de
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ontwikkelen drijvende woningen
Conform advies wordt besloten:
1. lnstemmen met de gunning voor het uitvoeren en inrichten van de vaargeul en
golfbreker/strekdam op basis van de op 26 februari 2018 gehouden meervoudig onderhandse
aanbesteding.
2. Akkoord te gaan met een opdrachtverstrekking aan Beens Dredging BV voor het uitvoeren
van de benodigde werkzaamheden.

2.c.

Overdracht delen openbaar gebied van De Blaricummermeent 2018
Korte inhoud: Binnen de Blaricummermeent wordt een woon/werkgebied gerealiseerd. Het
openbaar gebied dat het Projectbureau laat aanleggen dient op enig moment te worden
overgedragen aan twee toekomstige beheerders: . BEL: wegen, groen, OVL, riolering,
gemalen, drainage, bruggen, straatmeubilair/bebording, etc. . Waternet: watergangen,
opvoergemaal, waterkering en sluis (reeds overgedragen), zandfilter, stuwen en duikers. Met
beide beheerders zijn middels een convenant of protocol afspraken gemaakt over de
overdracht. ln voorliggend voorstel wordt de overdracht van onderdelen van het plan De
Blaricummermeent per 01-04-2018 geformaliseerd en ligt het beheer en onderhoud van het
openbaargebied in deze plandelen/gebieden van het plan bijde BEL Combinatie, Afd.
Ruimtelijke Ontwikkeling en Openbare Ruimte.
Conform advies wordt besloten in te stemmen met de overdracht van delen van het
openbaargebied (zoals op bijgevogde plankaart aangegeven) van Projectbureau De
Blaricummermeent aan de BEL Combinatie, Afd. Ruimtelijke Ontwikkeling en Openbare
Ruimte.

3.

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

3.a.

IntrekkenHuizerangerechtenweg
Conform advies wordt besloten op grond van artikel 2 lid 3 van de Verordening Naamgeving
en Nummering de straatnaam Huizerangerechtenweg in te trekken.

4.
4.a.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer B.H.E. Lüken
Deelname regionaal voorstel waterplantenaanpak
Korte inhoud: Om de hinder en belemmeringen vanwege waterplanten in de randmeren en het
lJmeer aan te pakken heeft de provincie Noord-Holland een voorstel voor een regionale
aanpak gedaan met het verzoek hieraan bij te dragen. Dit is een eenmalige
Conform advies wordt besloten:
1. Steun uit te spreken het plan van aanpak van waterproblematiek als omschreven in het
'Eindvoorstel aanpak waterplanten lJmeer, Markermeer en Randmeren' door de provincie
Noord-Holland;
2. Een bereidheid uit te spreken om een extra bijdrage beschikbaar te stellen voor het
bestrijden van overlast door waterplanten van 4.000 euro per jaar voor de periode 2018-2021,
onder voorbehoud van het voldoende bijdragen door overige partijen en goedkeuring door de
raad.

4.b.

Aanbesteding leerlingenvervoer 2018-2021 regio Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: Het vaststellen van het aanbestedingsdocument zodat per 1 augustus uitvoering
wordt gegeven aan een nieuwe overeenkomst Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer 2018-2021.
Tevens het verlenen van mandaat aan de algemeen directeur regio Gooi en Vechtstreek.
Conform advies wordt besloten:
1. Kennis te nemen van de publicatie, onder voorbehoud van bestuurlijk akkoord, op 16 maart
2018 in de aanbestedingskalender.
2. Het aanbestedingsdocument Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer 2018-2021 vast te stellen,
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inclusief bandbreedte tarieven.
3. De algemeen directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek met terugwerkende kracht, per 1
januari 2018, te mandateren / volmacht verlenen met het recht tot het verlenen van
ondermandaat / substitutie om een inkoopprocedure te starten en uit te voeren voor het
leerlingen en jeugd hulpvervoer.
4. De algemeen directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek te mandateren/ volmacht
verlenen met het recht tot het
verlenen van ondermandaat / substitutie om namens de gemeente uitvoering te geven aan: de
opdrachtverstrekking
van het leerlingen en jeugdhulpvervoer aan (een) aanbieder(s), de controle op rechtmatigheid
van declaraties van het leerlingenvervoer, de behandeling van klachten, de benodigde
verwerking van persoonsgegevens en de uitoefening van taken die van toepassing zijn op
grond van de Algemene verordening gegevensbescherming.
5. Volmacht te verlenen met het recht van substitutie aan de algemeen directeur van de Regio
Gooi en Vechtstreek om de gunning van de opdracht uit te voeren.
6. Volmacht te verlenen met het recht van substitutie aan de algemeen directeur van de Regio

Gooien Vechtstreek
om het beheer van de overeenkomst Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer 2018-2O21 uitte
voeren. Hiertoe wordt in ieder geval gerekend: ingebrekestelling, ontbinding, vorderen van
nakoming, opzegging en verlenging van een overeenkomst en alle andere besluiten, die
hiermee verband (kunnen) houden, tot met uitzondering van het voeren van een rechtsgeding.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 3 april2018

Datum

Voorzitter
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