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Afwezige leden

1.

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

1.a.

Besluitenlijst

5

juni 2018

Beslu itenl ijst conform vastgesteld

1.b.

Collegeprogramma 2018 -2022 gemeente Blaricum
Korte inhoud: Op basis van het coalitieprogramma is een collegeprogramma opgesteld voor de
komende 4 jaar, uitgewerkt tot een uitvoeringsprogramma.
Besluit: conform
Het college heeft besloten het collegeprogramma met in achtneming van enkele wijzigingen
vast te stellen.

1.c.

Benoeming in besturen
Korte inhoud: ln dit voorstel is de benoeming voor het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi
en Vechtstreek toegevoegd.
Conform advies wordt besloten - met terugwerkende kracht vanaf I mei 2018 - aan de raad
voor te stellen om het college te machtigen om uit zijn midden te benoemen:
1. Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch tot lid en mevrouw A.M. Kennis tot plaatsvervangend lid van
het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek;
2. Mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong tot lid en de heer G.C. Knoop tot plaatsvervangend lid
van het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek;
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3. De heer G.C. Knoop tot lid en mevrouw J.N. de Zwart-Bloch tot plaatsvervangend lid in het
Algemeen Bestuur van de Sociaal Werkvoorzieningsschap 'De Tomingroep';
4. De heer G.C. Knoop tot lid en Mevrouw A.M. Kennis tot plaatsvervangend lid in het bestuur
van de Stichting Gooisch Natuurreservaat;
5. Mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong tot lid en de heer G.C. Knoop tot plaatsvervangend lid
van het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Rioolzuiveringsinrichting Gooiergracht
en Vijzelgemaal Eemmeer. Tevens is raadslid mevrouw A.H.M. van Dijk-de Jong reeds
benoemd als lid van dit bestuur;
6. Mevrouw A.M. Kennis tot lid en mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong tot plaatsvervangend lid
in het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek;
7. De heer G.C. Knoop tot lid van het bestuur van de Agrarische Stichting Blaricum. Daarnaast
zijn de raadsleden mevrouw l.M. de Haas en de heer H.J. Hoijtink reeds benoemd als lid van
dit bestuur.

l.d

lnzet van studenten van de Hogeschool van Amsterdam project in Blaricum
Korte inhoud: De studenten worden ingezet voor een onderzoek naar de identiteit en cultuur
van Blaricum en haar wijken.
Conform advies wordt besloten:
1. Goedkeuring te geven aan het project ldentiteit en Cultuurvan Blaricum door studenten van
de Hogeschool van Amsterdam. ln werkgroepen in de 3 dorpsdelen doen zij onderzoek naar
de identiteit en cultuur van Blaricum;
2. Hiervoor € 5.000 beschikbaar te stellen ter dekking van eventuele overheadkosten.
3. De kosten hiervan te boeken product bestuurlijke samenwerking 91010003 -kostensoort
443600 overige kosten.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Kaderafspraken met RWS over project Geluidschermkunst 427
Korte inhoud: De gemeente Blaricum en RWS hebben, ieder vanuit hun eigen belangen en
doelstellingen, de intentie om zowel voor een deel van het bestaande geluidscherm (langs de
wijk De Bijvanck in Blaricum) en een deel van het in 2018 te realiseren nieuwe geluidscherm,
langs de A27 fer hoogte van de Blaricummermeent (Blaricum), opdracht te geven voor het
verfraaien. Beide organisaties hebben afgesproken om de locaties onder één noemer en één
project onder te brengen omdat men, naast de organisatorische en financiële voordelen, ook
de artistieke meen¡vaarde ziet in een opgave die mogelijk 1+1 = 3 zou kunnen opleveren. De
afspraken tussen RWS en de gemeente Blaricum zijn verwoord in bijgevoegde
'kaderafspraken'.
Conform advies wordt besloten:
1. ln te stemmen met de concept-brief waarin de kaderwafspraken tussen RWS en de
gemeente Blaricum worden vastgelegd.
2. Over te gaan tot ondertekening van deze brief.

2.b.

Herrekening kosten meerjarenonderhoud gemeentelijk vastgoed en effecten op dotaties
voorzien ingen onderhoud gebouw en 2017
Korte inhoud: Over de inhoud en financiële effecten van de herrekeníng kosten
meerjarenonderhoud gemeentelijk vastgoed voor boekjaar 2017 wordt u met dit voorstel
geinformeerd. De financiële effecten zijn reeds verwerkt ik de jaarrekening 2017. Het doel is
om te het raadsbesluit van december aan te vullen/corrigeren zodat de accountant bij controle
van de jaarrekening 2017 dit onderdeel als voldoende zal beoordelen.
Conform advies wordt besloten:
1. Kennis te nemen van de uitgevoerde herrekening kosten meerjarenonderhoud gemeentelijk
vastgoed en effecten op dotaties voorzieningen onderhoud gebouwen 2017.
2. Als gevolg van deze herrekening de eenmalige dotatie 2017 aan de voorzieningen
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onderhoud gemeentelijk vastgoed vast te stellen op € 13.753 en de jaarlijkse benodigde
dotatie op €74.864.

3.

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

3.a.

Aardgasvrije nieuwbouw vanaf I juli 2018
Korte inhoud: Per collegevoorstel van 29 mei heeft u kennis genomen van de aankomende wet
Voortgang Energietransitie (VET). ln het kader van deze wet wordt aardgasloze nieuwbouw
vanaf I juli 2018 de norm. U heeft naar aanleiding van dat collegevoorstel besloten geen reden
te zien om af te wijken van deze wet. Ook heeft u besloten een brief naar ontwikkelende
partijen te sturen. Om deze partijen te informeren over de wet VET en het beleid van de regio
hieromtrent. ln aanvulling op uw positieve besluit heeft u gevraagd de raad hierover te
informeren. Dit voorstel vraagt uw akkoord op een raadsinformatiebrief.
Conform advies wordt besloten:
1 . De raad te informeren over aardgasvrije nieuwbouw vanaf 1 juli 2018.
2. De raad te informeren over uw collegebesluit om vooralsnog niet af te wijken van
aardgasvrije n ieuwbouw.
3. De raad te informeren over de verzending van een brief over aardgasvrije nieuwbouw aan
de ontwikkelende partijen in de regio Gooi en Vechtstreek.

3.b.

Bewaar tegen het besluit tot het opleggen van een nadere maatregel met betrekking tot
heiwerkzaamheden ten behoeve van de bouw van nieuwe woningen in de

Blaricummermeent
Korte inhoud: Het bezwaar is om advies voorgelegd aan de commissie voor de
bezwaarschriften. Deze commissie heeft op 24 mei 2017 geadviseerd het bezwaar nietontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.
Conform advies wordt besloten het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over te
nemen, het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

3.c.

Beslissing op bezwaar mantelzorg urgentie
Korte inhoud: Mevrouw R. heeft een urgentie aangevraagd. Dit verzoek is afgewezen.
Mevrouw is in bezwaar gegaan bij de gemeente en er heeft een hoorzitting plaats gevonden
De Commissie voor de Bezwaarschriften heeft advies uitgebracht en adviseert om het
bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.
Conform advies wordt besloten:
1. Het advies van de Commissie voor de Bezwaarschriften over te nemen en het
bezwaarschrift ongegrond te verklaren.
2. Het bestreden besluit in stand te laten.

3.d.

Verzoek zienswijze juridische fusie G&O en 't Goede Woonhuys te Hilversum
Het college heeft besloten in te stemmen met de voorgelegde zienswijze.

4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.G. Knoop

4.a.

Vaststellen subsidies cliëntondersteuning 2016 en 2017
Korte inhoud: De subsidie verleend voor cliëntondersteuning kan op basis van de rapportages
worden vastgesteld voor 2016 en 2017
Conform advies wordt besloten:
1 . Besluiten op basis van artikel 17.3 van de Algemene subsidieverordening van Blaricum de
subsidie aan MEE UGV voor 2016 vast te stellen;
2. De subsidie aan MEE UGV voor 2016 vast te stellen conform het genoemde bedrag van de
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1. Besluiten op basis van artikel 17.3 van de Algemene subsidieverordening van Blaricum de
subsidie aan MEE UGV voor 2016 vast te stellen;
2. De subsidie aan MEE UGV voor 2016 vast te stellen conform het genoemde bedrag van de
subsidiegarantie van €22.970 3. Besluiten op basis van artikel 17.3van de Algemene
subsidieverordening van Blaricum de subsidie aan MEE UGV voor 2017 vast te stellen'
4. De subsidie aan lr¡f e UCV voor 2017 vast te stellen op € 7.007;
5. Besluiten op basis van artikel 17.3 van de Algemenesubsidieverordening van Blaricum de
subsidie aan Adviespunt Zorgbelang voor 2016 vast te stellen;
6. De subsidie aan Adviespunt Zorgbelang voor 2016 vast te stellen op €1 .826;
7. Besluiten op basis van artikel 17.3van de Algemene subsidieverordening van Blaricum de
subsidie aan Adviespunt Zorgbelang voor 2017 vast te stellen;
8. De subsidie aan Adviespunt Zorgbelang voor 2017 vast te stellen op € 1.800.

4.c.

Rapportage 2017 Maatschappelijke Zaken HBEL
Korte inhoud: De rapportage bevat informatie over financiële ontwikkelingen met een
inhoudelijke duiding over de dienstverlening in het sociaal domein. De rapportage gaat over de
uitvoering in2017 voor de gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en Huizen.
Conform advies wordt besloten de rapportage 2017 Maatschappelijke Zaken HBEL ter
kennisname te verstrekken aan de raad.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 3 juli 2018.

Datum

Voor¿itter
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3 juli 2018

Secretaris
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