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1.

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

1.a.

Besluitenlijst 5 februari 2019
Besluitenlijst conform vastgesteld.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Koopovereenkomst bouwkavel D-19 (deelplan D in de Blaricummermeent)
Korte inhoud: Met de heer IJssel de Schepper en mevrouw Su is een optieovereenkomst
gesloten voor de vrije kavel D-19 in deelplan D van de Blaricummermeent. De optietermijn is
verstreken. Het woningontwerp is door het supervisieteam geaccordeerd.
Conform advies wordt besloten in to stemmen met de bijgevoegde koopovereenkomst
betreffende een stuk grond in deelplan D van de Blaricummermeent bestemd voor de bouw
van een vrijstaande woning.

2.b.

Vaststelling bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp, 1e herziening F en G
Korte inhoud: Op 13 november 2018 heeft het college ingestemd met het ontwerp
bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp, 1e herziening F en G. Hierin wordt op een
drietal onderdelen correcties en aanpassingen aan het bestemmingsplan gedaan. Het ontwerp
is op de gebruikelijke wijze gepubliceerd en heeft vanaf 23 november 2018 gedurende een
periode van 6 weken ter inzage gelegen. Gelijktijdig zijn instanties in de gelegenheid gesteld
om hun zienswijze in to dienen. Gedurende deze periode heeft de gemeente een zienswijze
ontvangen. Deze zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan. Wij stellen
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u voor om in to stemmen met de nota van zienswijzen en het bestemmingsplan ongewijzigd ter
vaststelling voor to leggen aan de raad.
Conform advies wordt besloten:
1. In to stemmen met de "Nota van zienswijzen bestemmingsplan Blaricummermeent
Werkdorp, 1e herziening F en G".
2. Het bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp, 1e herziening F en G ongewijzigd ter
vaststelling voor to leggen aan de raad.
Stukken doorzenden aan Presidium t.b.v. raad.
3.

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

3.a.

Aanvraag budget GVVP
Korte inhoud: In 2018 is gestart met de voorbereiding van uitwerkingsplannen in het kader van
het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP 2017-2021). Ten behoeve van het opstellen
van de uitwerkingsplannen tot VO niveau is een budget nodig voor 2019. Met dit voorstel wordt
verzocht om een gedeelte van het budget dat is opgenomen in de investeringsplanning onder
Voorbereiding en uitvoering maatregelen GVVP vrij to laten vallen. Ook is een brief bijgevoegd
waarmee het college de raad informeert.
Conform advies wordt besloten:
1. Voor voorbereidingsfase 1 van de vijf door de raad geprioriteerde verkeersmaatregelen
oude dorp noord in 2019 uit to werken planonderdelen van het GVVP 2017-2021 een budget
beschikbaar to stellen van € 66.500,-;
2. In de dekking van het onder 1. genoemde bedrag to voorzien door to beschikken over de in
de programmabegroting 2019, jaarschijf 2019 opgenomen investering: "Voorbereiding en
uitvoering GVVP".
3. De lasten ais volgt to verdelen: wegen (20%), Riolering (60%) en GVVP (20%).
4. Extra benodigde middelen voor de uitvoering op to nemen in de kadernota/ begroting 2020.
5. De raad bijgevoegde informatiebrief toe to zenden.

3.b.

Zichtbaarheid chicanes Naarderweg
Korte inhoud: Maatregelen ter verbetering van de zichtbaarheid van de chicanes op de
Naarderweg
Conform advies wordt besloten:
1. Maatregelen to treffen ter verbetering van de zichtbaarheid van de chicanes op de
Naarderweg;
2. Het benodigde budget (91210004-verkeersmaatregelen) van € 8.000 beschikbaar to stellen
ten taste van onvoorzien;
3. De raad to informeren over de maatregelen met bijgaande raadsinformatiebrief..

4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.C. Knoop

4.a.

Verhoging reizigersbijdrage Wmo taxi
Korte inhoud: Het lage BTW tarief is per 1-1-2019 van 6% verhoogd Haar 9%. Dit BTW tarief is
van toepassing op het Wmo-taxi tarief van de vervoerder en de reizigersbijdrage. Het tarief van
de vervoerder wordt jaarlijks geindexeerd en de BTW verhoging wordt hierin meegenomen. De
reizigersbijdrage is vastgezet op € 0,55 en is Binds mei 2013 niet meer verhoogd. Het voorstel
is om de reizigersbijdrage to verhogen.
Conform advies wordt besloten:
1. In to stemmen met het verhogen van de reizigersbijdrage van de Wmo-taxi met € 0,05 per
zone Haar € 0,60 per zone.
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2. De verwachte hogere inkomsten van in totaal € 1.200 voor de gemeente Blaricum to
verantwoorden op het bestaande budget inkomsten Eigen Bijdrage.
4.b.

Subsidieregeling inwonersinitiatieven
Korte inhoud: Op basis van de Lokale Keuzenota Sociaal Domein wordt in de begroting
jaarlijks een budget van 10.000 euro opgenomen voor de ondersteuning van
inwonersinitiatieven op het gebied van zorg, welzijn en participatie. In de afgelopen jaren is
door het college elk jaar een (nadere) subsidieregeling voor de uitvoering daarvan vastgesteld.
Deze regeling wordt met uitbreiding van de mogelijkheid een bijdrage voor een AED toe to
kennen vastgesteld voor 2019 en volgende jaren.
Conform avies wordt besloten:
1. de Subsidieregeling inwonersinitiatieven Blaricum 2019 vast to stellen.
2. De portefeuillehouder Sociaal Domein op grond van artikel 168 van de gemeentewet to
machtigen om to besluiten op aanvragen in het kader van voornoemde regeling.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 19 februari 2019

Datum

Voorzitter

Besluitenlijst 12 februari 2019

19 februari 2019

Secretaris

Pagina 3 van 3

