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Afwezige Ieden

1.

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

1.a.

Besluitenlijst 1 mei2018
Besluitenlijst wordt met kleine aanvulling conform vastgesteld.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Zienswijze ontwerpbegroting 2019 regio Gooien vechtstreek.
Korte inhoud: De deelnemende gemeenten hebben de gelegenheid om voor 2juli a.s. een
zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2019 van de regio Gooi- en
vechtstreek.
Conform advies wordt besloten de gemeenteraad voor te stellen om de volgende zienswijze in
te dienen:
1. De huidige opzet van de begrotíng te handhaven in de komende 4 jaar.
2. Een financiële specificatie te geven op de wijzigingen per gemeente per taakveld.

2.b.

Zienswijze begrotingswijzigingen 2018 regio Gooi- en vechtstreek (G&V)
Korte inhoud: De deelnemende gemeenten krijgen de gelegenheid om voor 2 juli a.s. een
zienswijze in te dienen ten aanzien van diverse begrotingswijzigingen 2018 van de regio G&V
Conform advies wordt besloten de gemeenteraad voor te stellen om geen zienswijze in te
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dienen.

2.c.

Jaarrekening20lT regio Gooi en vechtstreek
Korte inhoud: De regio Gooi en vechtstreek heeft de jaarrekening toegezonden aan de
deelnemende gemeenten. Het voorstel m.b.t. bestemming resultaat geeft aanleiding tot
opmerkingen.
Conform
1. De volgende zienswijzen in te dienen met betrekking tot de bestemming van het resultaat:
a) Vrijgevallen balanspost HHT á € 7.030.463 niet toe te voegen aan reserve HHT maar in
2018 nog als voorschotbedrag van de regiogemeenten op de balans als vooruit-ontvangen
bedrag te parkeren. Dit in afwachting van instemming van de raad op basis van een inhoudelijk
en financieel plan.
b) Geen budget á € 250.000 uit het resultaat te bestemmen voor verbetering van het primaire
proces Jeugd en Gezin.

2.d

Zienswijze op Ontwerpbegroting 2019 OFGV en 2e begrotingswijziging 2018
Korte inhoud: Het AB van de OFGV stelt de raad in de gelegenheid om zienswijzen in te
dienen op de Ontwerpbegroting 2019 en de 2e begrotingswijziging20lS
Conform advies wordt besloten:
1. De raad voor te stellen om geen zienswijze ín te dienen op de 2e begrotingswijziging 2018
van de OFGV;
2. Ðe raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2019 van
de OFGV;
3. Het Dagelijks Bestuur van de OFGV hierover per bijgaande brief te informeren.

2.e.

Controleprotocol op de jaarrekening 2018 - 2021
Korte inhoud: Met het voorstel wordt het controleprotocol 2018 - 2021 vastgesteld. Hierin staan
de kaders die de raad meegeeft aan de accountant om de jaarrekening over die jaren te
toetsen.
Conform advies wordt besloten:
1. ln te stemmen met het voorstel
2. Het voorstel door te geleiden naar de raad

2.f

.

Selectieleidraad preselectie deelplan G
Korte inhoud: ln maart 2018 heeft het college ingestemd met de ontwikkelingsstrategie voor
deelplan G. Deze strategie gaat onder andere uit van een selectieprocedure voor een aantal
ontwikkelvlekken met projectmatige woningen. De selectieprocedure komt grotendeels
overeen met de procedure die in 2017 voor deelplan D gedaan is en bestaat uit 2 stappen: een
preselectie en een selectie. Voor stap 1 van is nu een selectieleidraad opgesteld. Deze
selectieleidraad preselectie deelplan G beschrijft de opgave, de procedure, de wijze van
beoordelíng en de planning.
Conform advies wordt besloten de selectieleidraad preselectie deelplan G Blaricummermeent
vast te stellen.

2.9.

Opknappen en beveiligen strandgebied (upgrade) Voorland Stichtsebrug
Korte inhoud: De raad heeft op 6 maart 2018, via een motie van WD en D66, het college
verzocht om het strandgebied Voorland Stichtsebrug vóór het recreatieve seizoen 2018 op te
knappen en te beveifigen. Deze motie bevat de volgende ingrediënten: . Het gebied beveiligen
door het plaatsen van voldoende vedichting en eventueel cameratoezicht en daar financiële
middelen voor beschikbaar te stellen; . De raad te informeren op welke wijze het
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strandonderhoud kan worden opgepakt en de toiletten kunnen worden schoongehouden met
daarbij een financiöle onderbouwing; . De mogelijkheden te onderzoeken tot een tijdelijke
vergunning voor een lichte horecavoorziening met klein terras op het strand, rekening houdend
met de voorwaarden die gelden binnen een gebied dat valt in het Natuurnetwerk Nederland,
ter overbrugging van de periode tot de eventuele totstandkoming van de ontwikkeling Blaricum
aan Zee; ln dit voorstel wordt invulling gegeven aan deze motie.
Conform advies wordt besloten
1. ln te stemmen met lnrichtingsplan Voorland Stichtsebrug;
2. ln te stemmen met investeringsbudget voor uitvoering van lnrichtingsplan
3. lnrichtingsplan en benodigd investeringsbudget voor upgrade Voorland Stichtsebrug voor te
leggen aan de raad.

4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.C. Knoop

4.a

Zienswijze Conceptbegroting 201 9 Tomingroep Werkvoorzieningsschap
Korte inhoud: Het Werkvoorzieningsschap Tomingroep heeft een conceptbegroting 2019
opgesteld. Over de conceptbegroting 2019 kan de gemeenteraad op grond van de Wet
Gemeenschappelijke Regelingen een zienswijze indienen.
Conform advies wordt besloten aan de raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op
de conceptbegroting 2019 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep.

4.b.

Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer 2OL8-2O2L
Korte inhoud: Gemeenten, aanbieders en inwoners hebben gewerkt aan een aanbestedingsdocument voor het leerlingen en het jeugdhulpvervoer. ln het aanbestedingsdocument staan
de eísen voor het vervoer opgenomen. Op l6 maarl2017 is het aanbestedingsdocument
openbaar gemaakt via www.aanbestedingskalender.nl. Tot 7 mei 2018 konden aanbieders
reageren op het aanbestedingsdocument en zich inschrijven voor de uitvoering van deze
opdracht.
Conform advies wordt besloten:
1. De bandbreedte zoals opgenomen in het aanbestedingsdocument jeugdhulp en
leerlingenvervoer ten opzichte van eerder vastgestelde financiële kaders met 13%
oprekken zodat er een nagenoeg gegarandeerde kans op continuiteit van vervoer per
augustus 201 I ontstaat.
2. lnstemmen met het opstarten van een onderhandelingsprocedure voor de uitvoering
van de Leerlingen- en jeugdhulpvervoer per augustus 2018.
3. Op grond van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet en artikel 10 lid 2b van de Wet
Openbaarheid van Bestuur geheimhouding opleggen ten aanzien van deze nota
tijdens de inkoopprocedure en de totale duur van de overeenkomst om het risico op
een verstevigde onderhandelingspositie van Aanbieders te voorkomen.
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Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 15 mei2018

:

Datum

Voorzitter
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