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1.

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

1.a.

Besluitenlijst 15 januari 2019
Besluitenlijst is conform vastgesteld.

1.b.

Uitvoeringsregeling Bureau RVS 2019-2022
Korte inhoud: De gemeente is aangesloten bij Bureau Regionale Veiligheidsstrategie. Dit
bureau helpt het netwerk van veiligheidspartners door krachten to bundelen om samen
slagvaardiger to zijn voor een veilig Midden-Nederland. Met deze uitvoeringsregeling worden
formeel de afspraken bekrachtigt die in de Districtelijke Veiligheidscolleges van februari 2018
zijn gemaakt. Het betreft de aansluiting van de 39 gemeenten, het Openbaar Ministerie en de
politie uit de regio Midden-Nederland bij Bureau Regionale Veiligheidsstrategie voor de
periode 2019-2022.
Conform advies wordt besloten:
1. In to stemmen met de inhoud van de Uitvoeringsregeling Bureau Regionale
Veiligheidsstrategie, waarin de uitvoering van de regionale Veiligheidsstrategie 2019-2022 is
geregeld.
2. De burgemeester to mandateren om de uitvoeringsregeling namens het college to
ondertekenen.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Koopovereenkomst bouwkavel D-30 (deelplan D in de Blaricummermeent)
Korte inhoud: Met de heer en mevr. M. is een optieovereenkomst gesloten voor de vrije kavel
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D-30 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.

Overeenkomst met de Sportraad Blaricum
Korte inhoud: Het sluiten van een overeenkomst over op Welke wijze wordt omgegaan met de
inzet van de sportcanongelden.
Conform advies wordt besloten:
1. De overeenkomst met de Sportraad Blaricum vast to stellen en to ondertekenen.
2. Wethouder Kennis to machtigen om namens het college van B&W de overeenkomst to
ondertekenen.
3. de gemeenteraad via een informatiebrief hierover to informeren.

2.c.

Vaststellen nadere regels subsidies buitensportverenigingen Blaricum
Korte inhoud: Na het aannemen van de notitie Buitensportaccommodaties Blaricum, in de
Raad van 30 oktober 2018, is het wenselijk de subsidieregeling Hader vorm to geven. De
Algemene subsidieverordening Blaricum 2011 is erg ruim van opzet en voorziet daarmee niet
in de specifieke behoefte om nadere criteria toe to passen alvorens de subsidieaanvraag
getoetst wordt.
Het college besluit:
1. De Regeling investeringssubsidies scouting en sportverenigingen Blaricum vast to stellen..
2. De raad via een informatiebrief to informeren over de Regeling investeringssubsidies
scouting en sportverenigingen Blaricum.

2.d.

Bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op zowel de
woning Prof. Brouwerlaan 2 als prof. Brouwerlaan 4
Korte inhoud: Bezwaar is om advies voorgelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften.
Deze commissie heeft op 3 januari jl. geadviseerd de bezwaren ontvankelijk en ongegrond to
verklaren en het bestreden besluit in stand to laten met aanvullende motivering ten aanzien
van welstand.
Conform advies besluit het college zich to conformeren aan het advies van de commissie voor
de bezwaarschriften, de bezwaren ontvankelijk en ongegrond to verklaren en het bestreden
besluit in stand to laten met een aanvullende motivering ten aanzien van welstand.
Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong

3.a.

Wijzigingsplan Eemnesserweg 2
Korte inhoud: Op het perceel aan de Eemnesserweg 2 to Blaricum was tot voor enkele jaren
geleden nog een kleinschalig agrarisch bedrijf aanwezig. De agrarische bedrijvigheid is
beeindigd en de huidige eigenaar vraagt nu om de bestemming to wijziging in 'Wonen' conform
de wijzigingsbevoegd in het huidige bestemmingsplan zodat de bestaande boerderij die
formeel een bedrijfswoning is, de status van reguliere zelfstandige (burger) woning kan krijgen.
Conform advies wordt besloten:
1. In to stemmen met het ontwerp bestemmingsplan;
2. Het ontwerpplan vrij to geven voor de terinzage legging.

3.b.

Aanplant bomen Eerste Molenweg
Korte inhoud: Tijdens de reconstructie van de Molenbuurt zijn er op de Eerste Molenweg
gekapt. Bewoners van de Eerste Molenweg doen het verzoek om de bomen to (her)planten.
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Conform advies wordt besloten:
1. In to stemmen met herplant van minimaal 3 bomen op de Eerste Molenweg t.h.v.
huisnummer 24.
2. In to stemmen met het houden van een bewonersavond om de mogelijkheden to bespreken
voor herplant van extra bomen.
3.c.

Concessie Openbaar Vervoer Gooi en Vechtstreek
Conform advies wordt besloten:
1. In to stemmen met de concept reactie concessie openbaar bus vervoer Gooi en
Vechtstreek.
2. Kennis to nemen van het rapport mobiliteitsnetwerk.

4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.C. Knoop

4.a.

Nadere regeling waardering mantelzorgers HBEL-gemeenten 2019-2022
Korte inhoud: Op grond van de Wmo 2015 dient de gemeente zorg to dragen voor een
regeling c.q. wijze waarop mantelzorgers een blijk van waardering ontvangen. Aangezien de
huidige regeling afloopt op 31 maart 2019, dient deze regeling to worden verlengd.
Conform advies wordt besloten de nadere regeling waardering mantelzorgers
HBELgemeenten 2019-2022 vast to stellen waarin is geregeld dat mantelzorgontvangers hun
mantelzorgers een blijk van waardering kunnen geven door middel van een
mantelzorgcompliment.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 29 januari 2019

Datum

Voorzitter ,~~
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