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1.

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

1.a.

Besluitenlijst 28 mei 2019
De besluitenlijst van 28 mei 2019 wordt gewijzigd vastgesteld.

1.b.

Rapportage, voortgang en roadmap informatiebeheer 2018/2019
Korte inhoud: Conform artikel 9 van de Archiefverordeningen van de gemeenten Blaricum,
Eemnes en Laren en artikel 7 van de archiefverordening van de BEL Combinatie 2016, wordt
eenmaal per jaar door het college verslag uitgebracht aan de Raad over hetgeen zij hebben
verricht/laten verrichten ter uitoefening van de aan hen opgedragen zorg voor informatiebeheer
(artikel 30 van de Archiefwet). Zij voegen daartoe het verslag van de archiefinspecteur en een
activiteitenplan toe. De rapportage maakt evenals het voorgaande rapport een tussenbalans
op van de staat van het informatie- en archiefbeheer. De documenten worden door het college
vastgesteld en ter kennisname aan de raad aangeboden.
Het college besluit:
1.vast to stellen:
• het door Gooi en Vechtstreek en Eemland samengestelde toezichtsrapport
informatiebeheer 2018-2019 (BEL-combinatie: Gemeenten Blaricum, Eemnes en
Laren en de BEL-werkorganisatie);
• het handboek retrospectieve vervanging personeelsdossiers;
• het vervangingsbesluit retrospectieve vervanging personeelsdossiers
2. de Raad hierover to informeren.
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1.c.

Aanvraag eenmalige subsidie bij Blaricum voor boek "Piet Mondriaan-Schilderen en
schrijven in Laren en Blaricum"
Korte inhoud: De auteur vraagt een bijdrage van € 5.062,- voor de uitgave van een boek over
Mondriaan in Laren en Blaricum.
Het college besluit:
1.subsidie to weigeren op grond van artikel 9c van de Algemene Subsidieverordening:
de aanvraag past niet binnen de programma's van de gemeente;
2.voor representatieve doeleinden 10 exemplaren to kopen van het boek "Piet MondriaanSchilderen en schr~ven in Laren en Blaricum";
3.de kosten: € 199,50,- to dekken uit het budget kunst en cultuur 91530000-incidentele
subsidies 442000.
Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Koopovereenkomst voor gronden op BusinessPark27
Korte inhoud: Een ontwikkelaar wil een koopovereenkomst sluiten voor gronden in
BusinessPark27 ten behoeve van een bedrijfsverzamelgebouw. Deze ontwikkelaar heeft al
een aantal bedrijfspanden op BusinessPark27 gerealiseerd. Het betreft nu een
bedrijfsverzamelgebouw met 13 bedrijfsunits in de zogenaamde A27-zone. Er is ambtelijke
overeenstemming over het schetsontwerp voor het gebouw en de voorwaarden en condities
voor grondaankoop.
Het college besluit:
1. in to stemmen met de koopovereenkomst en bijbehorende bijlagen;
2. aan wethouder A.M. Kennis het mandaat to verlenen om de koopovereenkomst to
ondertekenen namens burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum.

3.

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

3.a.

HerinrichtingI reconstructie openbaar gebied Bijvanck
Korte inhoud: eind verleden jaar is besloten tot een integrate herinrichting van de wijk in plaats
van separate aanpassingen in de wijk. Eerste stappen in het proces zijn het maken van een
participatieplan, een programma van eisen en een masterplan. Om tot deze producten to
komen moet een ingenieursbureau ingeschakeld worden. Voor de selectie van een bureau is
een Europese aanbestedingsprocedure nodig. Daarnaast zijn offertes gevraagd om ons to
adviseren op het gebied van warmtetransitie.
Het college besluit:
in to stemmen met de selectieleidraad voor de Europese aanbesteding;
Over Morgen opdracht to verlenen voor advisering over warmtetransitie van de wijk;
in to stemmen met de Raadsinformatiebrief.

4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.C. Knoop

4.a.

Bestuursrapportage sociaal domein 2018
Korte inhoud: de rapportage bevat informatie over de ontwikkelingen in het gebruik
van voorzieningen en de financiele consequenties. De rapportage gaat over de dienstverlening
in het sociaal domein in 2018 voor de gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en Huizen.
Het college besluit: de bestuursrapportage Sociaal Domein 2018 ter kennisname to
verstrekken aan de raad.
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Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders, gehouden op 11 juni 2019
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