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1.

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

1.a.

Besluitenlijst 6 maart 2018
Beslu itenl ijst conform vastgesteld

1.b.

Het opleggen van een muilkorf- en aanlijngebod
Korte inhoud: Het opleggen van een muilkorfgebod vanwege een bijtincident
Conform advies wordt besloten:
1. Een muilkorfgebod op te leggen aan de eigenaren/houders van de Pitbull/Bullmastif 'Joy'
met transpondernum mer 52827 4000061 308
2. Een aanlijngebod op te leggen aan de eigenaren/houders van de Pitbull/Bullmastif 'Joy' met
transpondern

1.c.

um m

er 52827 4000061 308

Benoeming mevrouw B. Maas als lid kunstcommissie Blaricum.
Korte inhoud: Sinds 1 juli 2005 is ín de gemeente Blaricum een kunstcommissie werkzaam.
Deze bestaat uit drie personen. Op 13 december 2018 hebben wijeen bericht ontvangen van
mevrouw J. de Jong, waarin zij aangeeft haar lidmaatschap van de kunstcommissie per 1
januari2018 te willen stopzetten. Hierdoor ontstaat een vacature voor de kunstcommissie. De
kunstcommissie adviseert mevrouw Bia Maas te benoemen.
Conform advies wordt besloten:
1. ln te stemmen met het opvullen van de ontstane vacature in de kunstcommissie.
2. Akkoord te gaan met bijgaande conceptbrief.
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2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

ProblematiekEteck
Korte inhoud: De energievoorziening in de Blaricummermeent is vooral de laatste twee jaar
een aandachtspunt omdat veel bewoners klagen over de warmwatervoorziening maar ook
over de hoge energielasten. Met Eteck zijn verschillende gesprekken gevoerd. Het effect
daarvan is wel merkbaat maat het gaat traag. De vraag is tevens of het systeem van de WKO
wel zo duurzaam is als gedacht of dat de oorzaak alleen bij de exploitant ligt. Het verdient
aanbeveling daarover advies in te winnen.
Conform advies wordt besloten zowel een hoogwaardig technisch als juridisch advies in te
winnen over de WKO-problematiek in de Blaricummermeent en de kosten van de adviezen te
dekken uit de grondexploitatie van de Blaricummermeent.

2.b.

Verkoop strookje groen aan de Blaricummerdreef
Korte inhoud: Door de omlegging van een trottoir aan de Blaricummerdreef is een klein
strookje grond op de hoek Blaricummerdreef/Laantje van Bakker beschikbaar gekomen. Er is
geen bezwaar om dit stukje grond te verkopen aan de eigenaren van de naastliggende
woning.
Conform advies wordt besloten tot verkoop van een strookje grond op de hoek van de
Blaricummerdreef/Laantje van Bakker aan de eigenaren van de naastliggende woning

3.
3.a.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong
Bezwaar tegen het besluit het voertuig weg te slepen van het Oranjeweitje
Korte inhoud: Bez¡taar is om advies voorgelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften
Deze commissie heeft op 12 februari 2018 geadviseerd het bezwaarschrift ontvankelijk en
ongegrond te verklaren.
Conform advies wordt besloten zich te conformeren aan het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften en het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren.

3.b.

Onderhoudsplan openbare ruimte Bijvanck
Korte inhoud: ln 2015 zijn er weginspecties uitgevoerd voor de gemeente Blaricum. Hieruit is
gebleken dat de huidige inrichting van de wijk Bijvanck in relatie tot beheer- en onderhoud
problemen lijkt te ondervinden. ln het vastgestelde Wegenbeheerplan 2017-2021 wordl
voorgesteld om een onderhoudsplan op te stellen voor de openbare ruimte van de wijk
Bijvanck.
Conform advies wordt besloten:
1. De huidige bestuursopdracht (projectopdracht integraal onderhoudsplan) uit te breiden met
ontwikkelingen op het gebied van klimaat, duurzaamheid en verkeersveiligheid en hiervoor een
businesscase op te stellen;
2. Het voorbereidingskrediet van € 30.000 op de investeringsplanning 2018 beschikbaar te
stellen;
3. Het voorbereidingskrediet uit te breiden met € 25.000, waarvoor dekking gevonden wordt in
het budget onvoorzien.
4. Begrotingswijziging 50-2018 vast te stellen.

3.c.

Gunning reconstructie Pastoor Jongeriusweg - Kerklaan
Korte inhoud 21 februarí 2018 heeft de aanbesteding voor het werk Pastoor Jongeriusweg Kerklaan plaatsgevonden.
Conform advies wordt besloten:
1. De reconstructie Pastoor Jongeriusweg - Kerklaan (besteknummer 2017-01) te gunnen.
2. Het totale uitvoeringskrediet (totaal: € 704.533), uit de investeringsplanning van de begroting
2018, beschikbaar te stellen voor de uitvoering.
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Graag aanvullend op de brief een informatieavond organiseren voor de inwoners

4.
4.a.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer B.H.E. Lüken
Bijdrage Productief Leren
Korte inhoud: De gemeente wordt verzocht om voor schooljaar 2017-2018 bijte dragen aan de
ondersteuning buiten schooltijd van leerlingen die gebruikmaken van de onderwijsvoorziening
Productief Leren.
Conform advies wordt besloten:
1 . Eenmalig, voor schooljaar 2017-2018, een subsidie te verstrekken van € 1 .726,= aan de
Coöperatíe Productief Leren en dit te verantwoorden op kostenplaats 91610000-442000;
2. Artikel 6 (aanvraagtermijn) van de Algemene Subsidieverordening Blaricum 2011 buiten
toepassing te laten;
3. De eenmalige subsidie aan Coöperatie Productief Leren ambtshalve vast te stellen.

4.b.

Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: beslissing op bezwaar tegen het besluit van 9 oktober 2017 tot afwijzing van de
aanvraag om bijstand in de vorm van bedrijfskapitaal op grond van de Participatiewet en het
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004
Conform advies wordt besloten het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden
besluit in stand te laten.

4.d.

Mandateren bevoegdheid aanwijzen toezichthouderWmo fraudeonderzoek
Korte inhoud: ln artikel6.l lid 1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is bepaald
dat het college verplicht is om personen aan te wijzen die belast zijn met het houden van
toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet. De bevoegdheden voor
onderzoek naar fraudesignalen Wmo moeten worden geborgd. Voorstel is om dit, net zoals de
overige regionale gemeenten, te beleggen bij de sociale recherche Gooi en Vechtstreek.
Conform advies wordt besloten:
1. Met ingang van 1 maart 2018 het afdelingshoofd van de uitvoeringsdienst Sociaal Domein,
Gemeente Gooise Meren mandaat te verlenen om een sociaal rechercheur behorende tot
zijn dienst aan te wijzen als toezichthouder WMO 2015.
2.Het afdelingshoofd van de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein, Gemeente Gooise Meren te
verzoeken het mandaat schriftelijk te aanvaarden.
3.De werkzaamheden die worden verricht in het kader van het genoemde toezicht worden
opgenomen in het jaarverslag van de Sociale Recherche.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blarícum gehouden op 20 maart 2018
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