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Afwezige leden

1.

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

1.a.

Besluitenlijst 11 december 2018
Besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

1.b.

Lokale regeling IKB 2019
Korte inhoud: Sinds 1 januari 2017 kennen we binnen de BEL Combinatie en 3 gemeenten de
regeling IKB. Dit is een regeling waarbij medewerkers op basis van eigen voorkeur een
persoonlijk beschikbaar budget kunnen inzetten om met fiscaal voordeel vooraf bepaalde
doelen to kiezen. De huidige regeling is geevalueerd en op basis daarvan is het voorstel om de
regeling aan to passen per 1 januari 2019 door uitbreiding van een aantal doelen.
Conform advies wordt besloten de lokale regefing IKB 2019 vast to stellen.

1.c.

Brugdagen 2019
Korte inhoud: Voorafgaand aan het kalenderjaar 2019 moeten de brugdagen zijn aangewezen,
want in een lopend jaar kan geen verplichte vrije dag (de brugdag) meer worden aangewezen.
Conform advies wordt besloten:
1. Twee brugdagen vast to stellen voor het jaar 2019.Dit zijn 31 mei 2019 en 27 december
2019. Op deze dagen zijn het BEL-kantoor en de gemeentehuizen gesloten.
2. De gemeentesecretaris to mandateren om met ingang het jaar 2020 de brugdagen aan to
wijzen.
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1.d.

Verzoek Stichting Burgercomite Nederland om medewerking bij het Volksreferendum 20
maart 2019
Korte inhoud: de Stichting Burgercomite Nederland heeft een verzoek ingediend om
medewerking bij een door hen to organiseren Volksreferendum.
Conform advies wordt besloten:
1. Geen medewerking to verlenen aan het organiseren van een Volksreferendum op 20 maart
2019 door de Stichting Burgercomite Nederland;
2. Dit besluit ter kennisname to brengen aan de gemeenteraad.

1.e.

Aanwijzen stembureaus voor de verkiezingen van 2019
Korte inhoud: aanwijzen stembureaus voor de verkiezingen _ op 20 maart 2019 van de leden
van de Provinciale Staten en de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap; - op 23
mei 2019 de leden van het Europese Parlement.
Conform advies wordt besloten in to stemmen met aanwijzing van de stembureaus voor de
verkiezingen van 2019.

1.f.

Overdracht beheer kunstcollecties Blaricum en Laren
Korte inhoud: Vaststelling definitieve documenten voor overdracht van het beheer aan de op to
richten stichting en benoeming van bestuursleden en adviseurs.
Conform advies wordt besloten:
1. In to stemmen met de ontwerpversie 25102018 van de statuten als basis voor de op to
richten stichting en de beheerovereenkomst en het profiel voor bestuurders en adviseurs
definitief vast to stellen.
2. Over to gaan tot benoeming van de bestuursleden en adviseurs zoals in het voorstel
aangeven.
3. Nadat de stichting is opgericht en de beheerovereenkomst getekend, de notariele akte en
de overeenkomst ter informatie verstrekken aan de raad.

1.g.

Zienswijze regionale samenwerkingsagenda regio Gooi en Vechtstreek.
Korte inhoud: Regio Gooi en Vechtstreek vraagt de gemeenteraden om een zienswijze (per
programme speerpunten aangeven) ten aanzien van de regionale samenwerkingsagenda
2019 - 2022.
Conform advies wordt besloten de read voor to stellen om de volgende zienswijze in to dienen:
Voor de strategische agenda 2019 — 2022 de volgende speerpunten to kiezen, en daarmee
focus aan to brengen in de to bereiken resultaten in 2022:
1. Infrastructuur (fijnmazig openbaar vervoer, doelgroepenvervoer, snelwegen (A1, A27),
geluidhinder verkeerslawaai, fietspaden)
2. Economische ontwikkeling (waaronder inclusieve arbeidsmarkt, aansluiting onderwijs op
arbeidsmarkt, vestigingsbeleid bedrijven, behouden en creeren van werkgelegenheid)
3. Woningbouw (kwantitatief en kwalitatief, inclusief locaties, transformatie bestaande
gebouwen)
4. Sociaal domein (inclusieve arbeidsmarkt, transformatie jeugdhulp, bescherming en opvang)
5. Duurzaamheid (waaronder energietransitie, evaluatie VANG).
Stukken snel door Haar Griffie. Ralph vragen Hans Uniken uit to nodigen voor bespreking in
RTG.
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Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis
2.a.

Koopovereenkomst bouwkavel D-26 (dpl. D in de Blaricummermeent)
Korte inhoud: Met de heren Holtzapfel en Verspyck Mijnssen is een optieovereenkomst
gesloten voor de vrije kavel D-26 in deelplan D van de Blaricummermeent. De optietermijn is
verstreken. Het woningontwerp is 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.

Oninbaar verklaren van dubieuze debiteuren
Korte inhoud: De in dit voorstel opgenomen vorderingen, waaronder faillissementen,
schuldsaneringen en vorderingen die geen verhaal bieden per 18-12-2018 oninbaar to
verklaren.
Conform advies wordt besloten:
1. De in de bijlage vermelde vorderingen met een totaalbedrag van € 21.395,26 oninbaar to
verklaren.
2. Het oninbaar bedrag voor € 21.395,26 ten taste van de oorziening dubieuze debiteuren of to
boeken.
3. Op basis van de gemeentewet artikel 25 en de WOB artikel 0, lid 1 d wordt aan de bijlagen
geheimhouding opgelegd.

2.c.

Selectie deelplan G, ontwikkelvlek G3a en Gab
Korte inhoud: Selectieprocedure Deelplan G
Conform advies wordt besloten:
1. In to stemmen met de uitslag voor ontwikkelvlek G3a en Gab en met het advies van de
beoordelingscommissie.
2. Op grond van artikel 55 van de Gemeentewet en artikel 10 lid 2 onder f en g van de Wet
openbaarheid van bestuur geheimhouding op to leggen ten aanzien van de bij dit voorstel
behorende bijlage, to weten:
- 20181211 advies beoordelingscommissie dpl G, fase 1
Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong

3.a.

Binnendoor — Achterom en Ekelshoek — Windvang to reconstrueren (uitvoering).
Korte inhoud: Het riool en de klinkerverharding van de Binnendoor - Achterom en Ekelshoek
en Windvang verkeren in slechte conditie en dienen vervangen to worden.
Conform advies wordt besloten het benodigd uitvoeringskrediet, uit de investeringsplanning
van de begroting 2018, (€ 768.426) beschikbaar to stellen.

3.b.

Bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het vellen van een zomereik, een gewone
beuk en voor twee zomereiken en twee gewone beuken
Korte inhoud: Bezwaar is om advies voorgelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften.
Deze commissie heeft geadviseerd de bezwaren gegrond to verklaren, na afweging van alle
belangen het bestreden besluit to herroepen en omgevingsvergunning voor deze bomen
alsnog to weigeren dan wet het bestreden besluit in stand to laten met aanvulling van de
motivering ten aanzien van de belangenafweging en herplantplicht.
Het college besluit:
de bezwaren gegrond to verklaren en na afweging van alle belangen het bestreden besluit, de
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omgevingsvergunning voor het kappen van 47 bomen, voor wat betreft de zomereik en de
beuk nabij het perceel Koningin Wilhelminalaan 1 en de twee zomereiken en twee beuken
nabij het perceel Koningin Wilhelminalaan 2 to herroepen, de omgevingsvergunning voor deze
bomen alsnog to weigeren en voor het overige het besluit in stand to laten.
3.c.

Legesvrijstelling voor zonnepanelen op monumenten
Korte inhoud: Op 4 december 2018 is in de raad de legesverordening 2019 van de gemeente
Blaricum vastgesteld. In artikel 3.1.1.1 lid 1 staat opgenomen dat bij een aanvraag voor een
omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen geen leges worden geheven voor
het onderdeel bouwactiviteiten. Dit geldt daarmee ook voor zonnepanelen op monumentale
panden. Dit is een eerste stap om de leges in de gemeente Blaricum to vergroenen. Voor het
plaatsen van zonnepanelen op een niet-monumentaal pand is geen vergunning nodig. In dat
kader is er geen sprake van leges. Bij het plaatsen van zonnepanelen op een monumentaal
pand is wel een omgevingsvergunning nodig. De aanvrager betaalt dan sinds de
legesverordening 2019 geen 4% leges meer over de bouwactiviteit, maar wel nog voor het felt
dat het pand de status `monument heeft en de aanvraag in dat kader extra getoetst moet
worden.
Conform advies wordt besloten:
1. Een nadere regel vast to stellen voor gedeeltelijke vrijstelling van leges voor het plaatsen
van zonnepanelen op een
monument.
2. De leges met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2018 to berekenen Haar deze nieuwe
nadere regel en de verwachte
legesderving to verantwoorden in het rekeningsaldo.
3. De nadere regel eind 2019 to evalueren en bij een positieve evaluatie de gedeeltelijke
vrijstelling op to nemen in de
legesverordening 2020.

3.d.

Bezwaar tegen verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
erfafscheiding
Korte inhoud: Het bezwaar is om advies voorgelegd aan de commissie voor de
bezwaarschriften. Deze commissie heeft op 21 november 2018 geadviseerd het
bezwaarschrift niet-ontvankelijk to verklaren. Het bezwaarschrift is buiten de daarvoor gestelde
termijn ingediend. Het was een week to last.
Conform advies wordt besloten het bezwaarschrift nitet-ontvankelijk to verklaren.

3.e.

Parkeervoorzieningen Eemnesserweg — Driftlaan aan to passen (reconstructie).
Korte inhoud: Als aanvulling op de aanpassingen die ten behoeven van de schoolzone in
Blaricum dorp zijn uitgevoerd wordt door middel van dit voorstel een voorstel gedaan om de
parkeervoorzieningen op de Eemnesserweg en Driftlaan en de doorstroom van verkeer to
verbeteren.
Conform advies wordt besloten:
1. In to stemmen met de verbetering van de parkeervoorzieningen.
2. Een uitvoeringskrediet van €102.500 aan to vragen bij de raad voor de uitvoering van de
parkeervoorzieningen.
3. Kapitaallasten op to nemen in de begroting 2020.
4. De 3e begrotingswijziging vast to stellen.
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4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.C. Knoop

4.a.

Huisvestingsprogramma en overzicht voorzieningen onderwijs
Korte inhoud: De gemeente heeft een zorgplicht voor wat betreft onderwijshuisvesting. Het
college stelt conform de verordening jaarlijks het programma en overzicht voorzieningen
huisvesting onderwijs vast. Op het programma staan de toegekende aanvragen en op het
overzicht staan de afgewezen aanvragen. Er zijn dit jaar twee huisvestingsaanvragen
ontvangen.
Conform advies wordt besloten:
1. De huisvestingsaanvraag constructiefout van Talent Primair niet buiten behandeling to
stellen;
2. Het programme en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2018 vast to stellen;
3. De read voor to stellen een bedrag van € 17.000,= (inclusief BTV1/) beschikbaar to stellen
voor de verbouwing/herstel
constructiefout dak Scholencomplex Blaricum-Dorp;
4. De read voor to stellen de 2e begrotingswijziging 2019 vast to stellen;
5. Het krediet voor de uitbreiding van de 1e inrichting Pionier/Bernardus ad €27.088
beschikbaar to stellen.

4.b.

Zienswijze begrotingswijzingen 1/2-2019 regio G8~V
Korte inhoud: De gemeenteraden kunnen tot 28 februari 2019 zienswijze indienen t.a.v. 2
begrotingswijzigingen (rijksvaccinatie en volwasseneneducatie).
Conform advies wordt besloten de gemeenteraad voor to stellen geen zienswijze in to dienen.

4.c.

Financiele tegemoetkoming jeugdhulpaanbieder
Korte inhoud: In het toelatingsdocument jeugdhulp is opgenomen dat als aanbieders een
negatief prijseffect ondervinden als gevolg van de wijziging van de bekostigingssystematiek
(van inkoop Haar subsidie) er passende maatregelen genomen kunnen worden.
Jeugdhulpaanbieder Youke heeft ten opzichte van de subsidie in 2016 een omzetverlies van
circa 6 ton in 2017. Dit omzetverlies is enerzijds to verklaren door een dating van het aantal
behandelingen en het negatieve prijseffect op de ambulante jeugdhulp. Het voorstel is om
Youke voor €100.266 financieel tegemoet to komen.
Conform advies wordt besloten er mee in to stemmen om Youke €100.266 financieel tegemoet
to komen als gevolg van een dating van de omzet door wijziging van de
bekostigingssystematiek (van subsidie Haar inkoop) en dit bedrag op basis van inwoneraantal
to financieren.

4.d.

Bekostiging Jeugd
Korte inhoud: Uit onderzoek is Haar voren gekomen dat de ambulante tarieven aangepast
moeten worden en dat sommige aanbieders die complexe ondersteuning leveren
(instellingen/infrastructurele instellingen) een taakgerichte opslag moeten krijgen.
Besluit: conform
Conform advies wordt besloten:
1. In to stemmen met aanpassing van de ambulante tarieven jeugdhulp en jeugd GGZ per 1
januari 2019 tot einde contract (bijlage 1).
2. Into stemmen met een verruiming van de regionale taakgerichte opslag voor
(infrastructurele) instellingen van € 150.000 (aandeel Blaricum € 5.663) per 1 januari 2019 tot
einde contract.
3. Into stemmen met een eenmalige vergoeding aan Stichting de Bascule van € 45.000
(aandeel Blaricum €1.699) in 2019. De kosten worden opgevangen binnen de middelen die
beschikbaar zijn voor het sociaal domein.
4. Kennis to nemen van het vertrouwelijke concept rapport `Inzicht in overheadkosten
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ambulante Jeugdhulp en JGGZ'. Na besluitvorming door het college wordt het rapport door de
regio gepubliceerd (bijlage 2)

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 8 januari 2019

Datum

Voorzitter

8 januari 2019

Secretaris

~_
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