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Afwezige leden

1.

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

1.a.

Besluitenlijst 3 april 2018
Besluitenlijst conform vastgesteld.

1.b.

Zienswijze jaarstukken 2017 en programmabegroting 2019 Veiligheidsregio Gooi en
Vechtstreek
Korte inhoud: Betreft de jaarstukken en programmabegroting van de veíligheidsregio met
inhoudelijke en financiële verantwoording.
Conform advies wordt besloten:
1. ln te stemmen met de concept-zienswijze op de jaarstukken 2017
2. ln te stemmen met de concept-zíenswijze op de programmabegroting 2019
3. De stukken door te geleiden naar de raad ter vaststelling van de zienswijze

l.c.

Opheffengeheimhouding
Korte inhoud: Opheffen geheimhouding ten aanzien van 3 onderwerpen
Conform advies wordt besloten de geheimhouding op te heffen ten aanzien van de volgende
onderwerpen zoals ook vermeld in bijlage I bij dit voorstel:
l: Ontwikkeling brandweerkazerne e.o.
ll: Precario ondergronds, opzegging infrastructuurovereenkomst
lll: Totaalaanpak woningvoorraad De Alliantie

Besluitenlijst 10 april 2018

Pagina

1 van 3

t.d

lncidenteel verhogen opleidingsbudget bestuu rsstaf
Korte inhoud: Om de opleidingsverzoeken voor 2018 en 2019 in te willigen, is het huidige
opleidingsbudget voor de bestuursstaf niet toereikend. Daarom is het voorstel om het huidige
opleidingsbudget incidenteel te verhogen met € 2.500,- per jaar.
Conform advies wordt besloten:
1. ln te stemmen met de Prestatieafspraken Blaricum 2018-2022.
2. Wethouder Boersen te mandateren voor het tekenen van de Prestatieafspraken Blaricum
2018-2022 namens het college van Burgemeester en Wethouders.
3. Wethouder Boersen te mandateren om namens het college kleine wijzigingen in de
Prestatieafs pra ken 20 1 8-2022 te m ogen doorvoeren.

2.
2.a.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis
Verantwoordingsrapportages Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en
Basis reg istratie G rootsch al ge Topog raf ie BGT
Korte inhoud: De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Blaricum,
Eemnes en Laren leggen met een collegeverklaring verantwoording af over de
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)en Grootschalige Topografie (BGT) op basis
van de Eenduidige Normatiek Single lnformation Audit (ENSIA) systematiek.
i

Conform advies wordt besloten de verantwoordingsrapportages Basisregistraties Adressen en
Gebouwen en grootschalige Topografie vast te stellen ter horizontale verantwoording richting
gemeenteraad en de diverse verticale verantwoordingslijnen richting departementen.

3.

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

3.a.

Prestatieafspraken Blaricum 2018-2022
Korte inhoud: Met het vastleggen van prestatieafspraken willen we als gemeente, samen met
de hier werkzame corporaties en hun huurdersorganísaties, de ambities en doelstellingen die
zijn geformuleerd in de regionale woonvisie en de Woonagenda Blaricum 2017-2022
vastleggen en concretiseren.
Conform advies wordt besloten:
1. ln te stemmen met de Prestatieafspraken Blaricum 2018-2022.
2. Wethouder Boersen te mandateren voor het tekenen van de Prestatieafspraken Blaricum
2018-2022 namens het college van Burgemeester en Wethouders.
3. Wethouder Boersen te mandateren om namens het college kleine wijzigingen in de
Prestatieafspraken 20 1 8-2022 te m ogen doorvoeren.

4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer B.H.E. Lüken

4.a.

Bestuursopdracht Jeugdslag 2.0
Korte inhoud: Jeugdslag 2.0 is de bestuursopdracht aan de Rve Jeugd en Gezin voor de
periode 2018-2022.1n de bestuursopdracht staan de kaders voor wat Jeugd en Gezin doet
voor/in de gemeenten op grond van de Jeugdwet, de Wet publieke gezondheidszorg en de
Wet op de leerplicht. Op lokaal niveau maken de Jeugd en Gezinsmanagers afspraken met de
gemeenten over de concreet te behalen resultaten op basis van een format.
Conform advies wordt besloten:
1. ln te stemmen met de bestuursopdracht Jeugd en Gezin 2018-2022
2. ln te stemmen met het format jaarplan.
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Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 17 april 2018

Datum

Voorzitter
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