Gemeente

~~ Blaricum.

Vergadering d.d.

BESLUITENLIJST
Blaricum -college van B&W
dinsdag 25 februari 2020

Locatie

gemeentehuis Blaricum

Aanvang

10:00 uur

Eindtijd

15:00 uur

Voorzitter

Mw. J.N. de Zwart-Bloch

Secretaris

Mw. M. Kili4-Karaaslan

Aanwezig

Mw. J.N. de Zwart-Bloch (Burgemeester), mw. A.M. Kennis
(Wethouder), dhr. G.C. Knoop (Wethouder), mw. M. Kilic-Karaaslan
(Secretaris)

Afwezig

Mw. E.J.M. Boersen-de Jong (Wethouder)

01.

Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

01.01.

B&W besluitenlijst d.d. 18 februari 2020
Besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

01.02.

Aanwijzen loco secretarissen
Conform advies wordt besloten de heer J.C. Haverkamp, de heer B. to Velde en de heer C.T.
van der Velde aan to wijzen als loco-secretaris van de gemeente Blaricum.

01.03.

Participatienota
Conform advies wordt besloten de nota participatie en de publieksversie ter besluitvorming
voor to leggen aan de raad.

02.

Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis

02.01.

Erfpachtovername Tennis- en Squash Sportpark Blaricum
Conform advies wordt besloten:
1. Into stemmen met de bijgevoegde overeenkomst.
2. Bijgevoegde Raadsinformatiebriefta versturen aan de Raad.
3. De overeengekomen afkoopsom to verantwoorden in het rekeningresultaat conform de
notitie erfpachtgronden van de commissie BBV.
De burgemeester besluit: wethouder A.M. Kennis to machtigen om namens de gemeente
de overeenkomst en de notariele akte van vestiging to ondertekenen.
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02.02.

Vaststelling'Nota van Uitgangspunten Deelplan E (drijvende woningen)'
Conform advies wordt besloten:
1. Into stemmen met de'Nota van Uitgangspunten Deelplan E (drijvende woningen)' in het
kader van het t.z.t. op to stellen bestemmingsplan voor dit deelplan.
2. Na instemming ter vaststelling voor to leggen aan de gemeenteraad.

02.03.

Besluit op bezwaar tegen het besluit op het handhavingsverzoek gericht tegen
Schapendrift 45 en 45a
Conform advies wordt besloten:
1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie van 28 januari 2020 Haar aanleiding van
het door bezwaarmaker op 26 September 2019 ingediende bezwaarschrift tegen het besluit
van 19 augustus 2019, over to nemen;
2. Het ingediende bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond to verklaren.

03.

Portefeuille wethouder mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong

03.01.

bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het bouwen van een twee-onder-eenkapwoning
Conform advies wordt besloten het advies van de commissie voor de bezwaarschriftento
volgen, het bezwaar ontvankelijk to verklaren en het bestreden besluit aan to passen
conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften

03.02.

Uitvoeringsplan UP-GRP 2020
Conform advies wordt besloten tot het vaststellen van en instemmen met het
Uitvoeringsplan-GRP 2020

03.03.

Vaststelling wijzigingsplan Heideweg 5a
Conform advies wordt besloten:
Het wijzigingsplan Heideweg 5a (NL.IMR0.0376.BLCWPHeideweg5a-Va01) vast to
stellen;
Met de bijbehorende anterieure overkomst grondexploitatie into stemmen.

03.04.

Terrein ziekenhuis Tergooi
Conform advies wordt besloten into stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel waarin de
raad wordt gevraagd het amendement op de Nota van Randvoorwaarden deels into
trekken en to vervangen door een ander besluit.

04.

Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop

04.01.

Uitgangspunten Sociaal Domein 2021
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Conform advies wordt besloten:
1. Het uitgangspuntendocument'Inkoop 2021 en verder' vast to stellen.
2. Kennis to nemen van de matrix in bijlage 2, met daarin een uiteenzetting van de adviezen
en input van de adviesraden sociaal domein.
3. De raad aan de hand van de informatiebrief in bijlage 3 to informeren over de
uitgangspunten voor de inkoop van zorg en ondersteuning in het sociaal domein.
04.02:

Nieuwe benoeming en twee herbenoemingen vrijwilligerscomite Blaricum
Conform advies wordt besloten:
1. Kennis to nemen van het felt dat een comitelid de commissie heeft verlaten.
2. Een comitelid to benoemen volgens het vrijwilligersreglement Blaricum.
3. Akkoord to gaan met de herbenoemingen van 2 comiteleden voor een periode van
vier jaar.

04.03.

Plan van aanpak mantelzorg HBEL
Conform advies wordt besloten:
1. Het plan van aanpak mantelzorg HBEL vast to stellen.
2. Versa Welzijn opdracht to verlenen voor het organiseren van 3 activiteiten voor jonge
mantelzorgers in 2020.
3. Opdracht to geven om de mogelijkheden voor een regiefunctie mantelzorgers to
onderzoeken.
4. De verdeelsleutel HEEL (66,902% Huizen, 10,826% Blaricum, 8,917% Eemnes en 13,355%
Laren) voor het plan van aanpak mantelzorg vast to stellen.
5. De kosten van de uitvoering van het plan van aanpak mantelzorg to dekken uit
kostenplaats Algemene voorzieningen Wmo en jeugd 91610000-442000.

04.04.

Doelgroepenvervoer Gooi en Vechtstreek
Conform advies wordt besloten:
1. De uitvoering van:
a. het gemeentelijk Wmo vervoer per 1januari 2021;
b. het leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoerper 1 augustus 2021; onder to brengen bij de
gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek en overeenkomstig de'Aanpassing
gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek' met kenmerk 20.0000356 vast to
stellen.
2. Bij het algemeen bestuur "wel / geen" wensen en bedenkingen kenbaar to maken ten
aanzien van het 'Ontwerpbesluit doelgroepenvervoer Regio Gooi en Vechtstreek' met
kenmerk 20.0000357.
3. Bij het algemeen bestuur "wel / geen" zienswijze kenbaar to maken ten aanzien van de
'Ontwerp begrotingswijziging doelgroepenvervoer Gooi en Vechtstreek' met kenmerk
20.0000571.

Vastgesteld in de vergadering B&W d.d. dinsdag 3 m~

Mw. M. i i~-Karaaslan
secretaris
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