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1.

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

1.a.

Besluitenlijst 29 januari 2019
Besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

1.b.

Benoemen voorzitters, leden, plaatsvervangende leden en tellers voor de stembureaus
tijdens de verkiezingen op 20 maart 2019 en 23 mei 2019.
Korte inhoud: op grond van de Kieswet benoemt het college voor iedere verkiezing de
voorzitters, leden, plaatsvervangende leden en tellers voor de stembureaus.
Conform advies wordt besloten:
1. Akkoord to gaan met de benoeming van de voorzitters, leden, plaatsvervangende leden en
tellers voor de verkiezingen op 20 maart2019 en 23 mei 2019;
2. Mandaat to verlenen om in spoedeisende gevallen, bijvoorbeeld bij ziekte van een lid, direct
een ander lid to kunnen benoemen waardoor de bezetting van het stembureau niet in gevaar
komt.

1.c.

Reactie op concept Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2019-2022
Korte inhoud: De 39 gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie uit Midden-Nederland
werken al jaren samen op veiligheidsthema's. In de Regionale Veiligheidsstrategie MiddenNederland 2019-2022 zijn de prioriteiten: georganiseerde ondermijnende criminaliteit,
effectieve verbinding veiligheid en zorg en cyberveiligheid. Op de geprioriteerde thema's
bundelen de partners hun krachten zodat de effectiviteit van de aanpak toeneemt.
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Conform advies wordt besloten:
1. In to stemmen met voorgestelde reactie in bijgevoegde conceptbrief;
2. De reactie ter vaststelling door to geleiden Haar de raad van 26 maart 2019.
1.d.

Informatieveiligheidsregelingen met betrekking tot gebruik van iPads als mobile device
Korte inhoud: Bij gebruik van iPads als mobile devices zijn aanvullende afspraken nodig met
betrekking tot de informatieveiligheidsvereisten. Deze aanvullende maatregelen bestaan uit
enerzijds het Bring Your Own Device beleid en anderzijds uit het in gebruik nemen van een
zogenoemde Mobile Device Management applicatie en het beheer.
Het college besluit:
1. In to stemmen met het uitbreiden van het huidige Mobile Device beleid waarmee het
mogelijk wordt om naast Chromebooks ook iPads to verstrekken aan collegeleden, raadsleden
en griffie;
2. Om 15 iPads ter beschikking to stellen aan het college en de raad (door de BEL
Combinatie);
3. a. De kosten voor de aanschaf van de iPads, inclusief software en implementatiekosten ad.
€ 13.950 worden ten taste gebracht van het jaarrekening resultaat 2018 op kostenplaats
91040007;
b. De dekking van de jaarlijkse exploitatiekosten zal voor 2019 incidenteel via een
begrotingswijziging verwerkt worden in de begroting, en via de Kadernota 2020 structureel in
de begroting worden opgenomen.

1.e.

Onderzoek MRA-Invest
Korte inhoud: De MRA informeert de colleges per brief over de uitkomsten van het onderzoek
Haar het nut en de noodzaak om in MRA verband een investeringsmaatschappij to stamen en
kondigt tevens aan dat er een kwartiermaker aangesteld wordt om hier verder invulling aan to
geven.
Het college besluit kennis to nemen van de brief van de MRA over het mogelijk opzetten van
een investeringsmaatschappij in MRA verband.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Memo terugkoppeling overhangend groen
Korte inhoud: Naar aanleiding van de memo aanpak overhangend groen voor de gemeente
Blaricum ( is in het najaar van 2017 een plan van aanpak opgezet om het overhangend groen
in Blaricum Dorp tegen to gaan. Directe aanleiding waren interne en externe signalen dat
straten vernauwen door particulier groen. Bijgevoegde memo betreft een terugkoppeling van
het afgelopen jaar.
Conform advies wordt besloten:
1 De memo terugkoppeling overhangend groen vast to stellen en
2. Deze ter kennisneming door to sturen Haar de raad.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 12 februari 2019
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