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1.

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

1.a.

Besluitenlijst 18 september 2018
Besluit: conform vastgesteld.

1.b.

Subsidieaanvraag Stichting kunst en cultuur Blaricum huur expositieruimte 2018.
Korte inhoud: Voor een expositie van deelnemers aan de Atelierroute Blaricum 2018 wordt een
subsidie gevraagd ten behoeve van een expositieruimte.
Besloten wordt:
1. Aan de St. kunst en cultuur Blaricum jaarlijks voor de huur van een expositieruimte een
subsidie to verlenen en deze vast to stellen op € 500;
2. De kosten to dekken uit het budget kunst en cultuur 91530000-442039.

1.c.

Rapportage, voortgang en roadmap informatiebeheer 201712018
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.
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Conform advies wordt besloten tot vaststelling van
- Het door Gooi en Vechtstreek en Eemland samengestelde toezichtsrapport informatiebeheer
2017 (BEL-combinatie: Gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren en de BELwerkorganisatie);
- Het voortgangsoverzicht informatiebeheer periode 2015-2016-2017-2018;
- De roadmap 2018 (activiteitenplan 2018);
De raad hierover to informeren.
2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Koopovereenkomst bouwkavel D-23 (deelplan D in de Blaricummermeent)
Korte inhoud: Met de heer en mevr. Fecken is een optieovereenkomst gesloten voor de vrije
kavel D-23 in deelplan D van de Blaricummermeent. De optietermijn is verstreken. Het
woningontwerp is inmiddels 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.

Initiatief deelplan G2 De Blaricummermeent
Korte inhoud: Het projectbureau is sinds juli 2014 in gesprek met een initiatiefnemer over
gronden in deelplan G2. De initiatiefnemer wil gronden aankopen om hierop een zogenaamde
"veteranenwoning" to realiseren. De gesprekken hebben nog niet geleid tot een goedgekeurd
schetsontwerp. De gronden in deelplan G2 maken onderdeel uit van de selectieprocedure voor
deelplan G. Voordat dat besluit werd genomen, was het projectbureau al met deze
initiatiefnemer in gesprek. Het doel is om de initiatiefnemer duidelijkto maken dat de gemeente
Been verdere medewerking verleent aan het initiatief als er in december 2018 geen sprake is
van een door het supervisieteam en projectbureau goedgekeurd schetsontwerp en een
ondertekende koopovereenkomst.
Conform advies wordt besloten:
1. De initiatiefnemer door middel van een brief op de hoogte to stellen van het felt dat de
betreffende gronden onderdeel uitmaken van de selectieprocedure voor deelplan G.
2. In dezelfde brief mee to delen dat de gemeente Been verdere medewerking verleent aan het
initiatief, als de gesprekken niet in december 2018 hebben geleid tot een goedgekeurd
schetsontwerp en ondertekende koopovereenkomst voor het initiatief.
3. In to stemmen met bijgaande concept-brief.
Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong

3.a.

Nota Splitsing van Woningen
Korte inhoud: De gemeenteraad van heeft in de raadsvergadering van 31 mei 2016 een
amendement aangenomen, waarmee het college van burgemeester en wethouders de
opdracht is gegeven een notitie op to stellen over de kwantitatieve en kwalitatieve
overwegingen voor het splitsen van woningen. In het amendement is aangegeven, dat de
maatschappelijke en demografische ontwikkelingen er toe gaan leiden, dat meer en meer
gezocht wordt Haar woonvormen waarin zorgzaam samengeleefd kan worden. Een aantal
huizen in het dorp Blaricum zijn dermate groot, dat het opsplitsen in meerdere wooneenheden
zeer wel mogelijk is en daarmee een woonvorm geschapen kan worden waarin naast en met
elkaar leven mogelijk kan worden gemaakt. Een tweede aanleiding om to onderzoeken of
grotere huizen opgesplitst kunnen worden in meerdere appartementen is gelegen in het felt dat
deze grote panden zich makkelijk laten opdelen, waardoor de inwoner niet uit het dorp hoeft to
verhuizen wanneer het huffs en mogelijk ook de tuin to groot wordt.
Conform advies wordt besloten de raad voor to stellen geen splitsing van woningen mogelijk to
maken in Blaricum.
De wethouder wordt gemandateerd om wijzigingen aan to brengen zoals besproken in het
college.
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4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.C. Knoop

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 2 oktober 2018.
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