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1.

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

1.a.

Het bekostigen van een film over Blaricum in het kader van: 'Blaricum, kunststad van
het jaar 2018'.
Korte inhoud: Eind 2017 is Blaricum heeft stichting kunstweek Blaricum uitgeroepen tot'
kunststad van het jaar 2018'.ln het kader van dit onderwerp worden dit jaar diverse activiteiten
georganiseerd. Tevens is een voorstel gekomen voor het maken van een film over Blaricumse
kunstenaars.
Het college besluit:
1. ln te stemmen met de offerte van Ladies in Art en akkoord te gaan met het verlenen van de
opdracht aan Ladies in Art voor een bedrag ad € 5.000 exclusief BTW;
2. De kosten te verantwoorden op kostenplaats kunst en cultuur/overige goederen en diensten

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Overdracht 1e deel Lineair Park van De Blaricummermeent 2018
Korte inhoud: Binnen de Blaricummermeent wordt een woon/werkgebied gerealiseerd. Het
openbaar gebied dat het Projectbureau laat aanleggen wordt op enig moment, gefaseerd,
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 deze
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overdracht en de overdrachtsmomenten. ln voorliggend voorstel wordt de overdracht van
onderdelen van het plangebied van De Blaricummermeent per 01-07-2018 geformaliseerd en
ligt het beheer en onderhoud van het openbaar gebied in deze plandelen/gebieden van het
plan bijde BEL Combinatie, Afd. Ruimtelijke Ontwikkeling en Openbare Ruimte.
Conform advies wordt besloten in te stemmen met het per 1 juli2018 overdragen van het 1e
deelvan het Lineair Park (openbaargebied, zoals op bijgevoegde plankaart aangegeven) van
het 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.

lntentieverklaring aan de Alliantie in het kader van de Regeling Vermindering
Verhuurdersheffing
Conform advies wordt besloten in te stemmen met de intentieverklaring.

4.
4-a.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.C. Knoop
Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: Nieuwe beslissing op bezwaar ter uitvoering van de uitspraak van de rechtbank
van 23 december 2016 en de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 27 maart 2018.
Voorgesteld wordt om alsnog algemene bijstand aan belanghebbende toe te kennen over de
periode van 15 juli 2015 tot 1 augustus 2015.
Conform advies wordt besloten:
1 . Het bez¡taar van belanghebbende tegen het besluit van 8 september 2015 gegrond te
verklaren en de beslissing op bea¡taar van 2 februari 2016 in zoverre te wijzigen, dat over de
periode van 15 juli 2015 tot I augustus 2015 aan belanghebbende alsnog algemene bijstand
wordt toegekend naar de kostendelersnorm voor drie personen;
2. De gemachtigde een vergoeding toe te kennen voor de tijdens de bezwaarprocedure
gemaakte proceskosten ter hoogte van € 992.

9.

Rondvraag

9.a.

Aanvaardingschenking
College heeft er kennis van genomen.
Hei & Weicheque van € 250 i.v.m. uitgave 500"t" Hei & Wei

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 3 juli 2018

Datum

:

3 juli 2018

Voorz
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