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1.

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

1.a.

Besluitenlijst 14 april 2015
Conform vastgesteld.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Koopovereenkomst RSVC fase IV B.V. voor gronden in deelplan B van De
Blaricummermeent
Korte inhoud: Met RSVC fase IV B.V. worden sinds november 2014 gesprekken gevoerd over
het kopen van gronden in De Blaricummermeent voor de ontwikkeling van grondgebonden
woningen. De gesprekken hebben geresulteerd in ambtelijke overeenstemming over het
schetsontwerp voor 4 koopwoningen en de voorwaarden en condities voor grondaankoop in
deelplan B.
Conform advies wordt besloten:
1. In te stemmen met de koopovereenkomst en bijbehorende bijlagen.
2. Wethouder A.M. Kennis mandaat te verlenen voor het ondertekenen van de
koopovereenkomst en bijlagen namens de burgemeester en wethouders van de gemeente
Blaricum.

2.b.

Huizerweg 10A en Langeweg 2 en 2A
Korte inhoud: Grondgebruik gemeentelijke percelen grond sectie E nrs. 2614 circa 250 m2
(ged) en 2025 (10m2) gelegen nabij Huizerweg 10A, Langeweg 2 en 2a aan de zijde van de
Langeweg.
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Conform advies wordt besloten om de gemeentelijke percelen grond sectie E nrs. 2614 circa
250 m2 en 2025 (10m2) niet te verkopen aan de eigenaar van het pand Huizerweg 10A,
Langeweg 2 en 2A.
3.

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

3.a.

Zienswijze jaarrekening 2014 en de ontwerpbegroting 2016 RBL
Korte inhoud: Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) voert in opdracht van negen
gemeenten in de Gooi en Vechtstreek en de gemeente Eemnes de handhaving uit van de
Leerplichtwet 1969. De gemeenten hebben een gemeenschappelijke regeling ingesteld.
Afhankelijk van het aantal leerplichtigen dragen zij bij aan de bekostiging van het RBL.
Eind maart 2015 is de jaarrekening 2014 en de ontwerpbegroting 2016 van het RBL
ontvangen. Conform de ‘gemeenschappelijke regeling leerplicht Gooi en Vechtstreek’ heeft de
raad de mogelijkheid om haar zienswijze vóór 15 mei 2015, betreffende de jaarrekening en
ontwerpbegroting, bij het Dagelijks Bestuur van het RBL in te dienen.
Conform advies is besloten:
1. kennis te nemen van de jaarrekening 2014 en geen zienswijze in te dienen;
2. in te stemmen met de gemeentelijke bijdrage van € 18.231,= zoals geraamd in de
ontwerpbegroting 2016;
3. een voorbehoud te maken ten aanzien van de meerjarenbegroting, zoals opgenomen in
de ontwerpbegroting 2016, die een toename van de gemeentelijke bijdrage laat zien;
4. het Regionaal Bureau Leerlingzaken te vragen om bekostigingsscenario’s op te stellen
uitgaande van de trend dat het aantal leerplichtigen regionaal gaat afnemen.

3.b.

Gezamenlijke vrouwenopvang Flevoland en Gooi en Vechtstreek.
Korte inhoud: Sinds het sluiten van de vrouwenopvang in Hilversum in april 2012, maakt de
regio Gooi en Vecht voor de vrouwenopvang gebruik van de capaciteit van de Blijf Groep in
Alkmaar en andere locaties in Noord Holland.
Conform advies wordt besloten:
1. Kennis te nemen en in te stemmen met de beoogde realisatie van een gezamenlijke
vrouwenopvang Flevoland en Gooi en Vechtstreek, zoals beschreven in de notitie "Oranje Huis
in zicht" van 10 februari 2015 en de concept-samenwerkingsovereenkomst tussen de
gemeenten Hilversum/Almere en de Stichting Blijf Groep.
2. In te stemmen met de beoogde financiering door de (centrum)gemeente Hilversum vanuit de
door hen als centrumgemeente beheerde regionale middelen.

4.

Rondvraag / mededelingen
Het college gaat akkoord met de offerte van de plaatsing van de grenspaal. De dekking kan
worden meegenomen in de Zomernota en de opdracht tot plaatsing kan worden gegeven.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 28 april 2015
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