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1.

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

1.a.

Besluitenlijsten 9 juli 2019
De besluitenlijsten worden conform vastgesteld.

1.b.

Periodieke check geheimhoudingen
Korte inhoud: Periodieke check geheimhoudingen (2e kwartaal 2019)
Conform advies wordt besloten:
1. Kennis to nemen van het overzicht van opgelegde geheimhoudingen;
2. De in het overzicht opgelegde geheimhoudingen to behouden.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Koopovereenkomst voor gronden in deelplan G van De Blaricummermeent
Korte inhoud: Een ontwikkelaar wil een koopovereenkomst sluiten voor gronden in De
Blaricummermeent ten behoeve van 25 grondgebonden woningen. Deze ontwikkelaar is de
winnaar van de selectieprocedure voor ontwikkelvlek G3a. Dit heeft vervolgens geresulteerd in
ambtelijke overeenstemming over de voorwaarden en condities voor grondaankoop. Het
schetsontwerp is goedgekeurd door het Projectbureau en het Supervisieteam.
Conform advies wordt besloten:
1. In to stemmen met de koopovereenkomst en bijbehorende bijlagen.
2. Aan wethouder A.M. Kennis het mandaat to verlenen om de koopovereenkomst to
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ondertekenen namens burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum.
2.b.

Selectie deelplan G, ontwikkelvlek G2 en G3c
Korte inhoud: In mei 2018 is de gemeente Blaricum gestart met een selectieprocedure voor
deelplan G. Het uiteindelijke doel van deze procedure is het sluiten van koopovereenkomsten
met marktpartijen voor een aantal ontwikkelvlekken in het deelplan. De marktpartijen hebben
een inzending gedaan die bestaat uit een schetsontwerp, een bieding en een planning. Deze
inschrijvingen zijn beoordeeld door de beoordelingscommissie en door de commissies van
punten voorzien. De behaalde scores zijn vastgelegd in bijgevoegde tabel en dit vormt het
advies van de beoordelingscommissie. Wij adviseren u om in to stemmen met het advies van
de beoordelingscommissie. De partij met de beste eindscore mag vervolgens in gesprek met
de gemeente over het sluiten van een koopovereenkomst voor de ontwikkelvlekken G2 en
G3c.
Conform advies wordt besloten:
1. In to stemmen met de uitslag voor ontwikkelvlek G2 en G3c 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:
- 20190704 advies beoordelingscommissie dpl G, fase 2

3.

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

4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.C. Knoop

4.a.

Informatiebrief onderwijshuisvesting Blaricum
Korte inhoud: De informatiebrief heeft als doel inzage to geven Welke afspraken er met de
schoolbesturen zijn gemaakt voor schooljaar 2019-2020 en Welke open eindjes er nog zijn.
Conform advies wordt besloten:
1. Kennis to nemen van de informatiebrief onderwijshuisvesting;
2. De informatiebrief onderwijshuisvesting ter kennisneming to versturen aan de raad.

4.b.

Vroegsignalering en budgetcoach jongeren
Korte inhoud: Uit het wetsvoorstel wijziging wet gemeentelijke schuldhulpverlening (WGS)
vloeit voort dat het vroegsignaleren van schulden (betalingsachterstanden) een gemeentelijke
taak wordt. In ieder geval wordt het veel nadrukkelijker genoemd dan dat nu het geval is.
Daarop anticiperend wordt de colleges nu al gevraagd om in to stemmen met een pilot
vroegsignalering op 1 januari 2020 voor een periode van twee jaar. Ook wil de gemeente
Blaricum een budgetcoach voor jongeren inzetten ter versterking van de financiele
bewustwording en zelfredzaamheid van (financieel) kwetsbare jongeren. Verder wil de
gemeente jongeren die 18 worden en hun ouders middels een boekje informeren wat er
allemaal wijzigt/ wat er allemaal verandert als je 18 jaar wordt. In dit boekje komt een lose layin met een voorwoord van de lokale wethouder en een opsomming van de
regelingen/voorzieningen die er zijn.
Conform advies wordt besloten:
1. Met ingang van 1 januari 2020 to starten met de pilot vroegsignalering.
2. De kosten van de pilot vroegsignalering over de HBEL gemeenten Haar rato van de via
verkregen rijksmiddelen uit
de meicirculaire 2018 to verdelen.
3. Per 1 september 2019 to starten met de inzet van de budgetcoach jongeren en de kosten to
verantwoorden op de
kostenplaats schuldhulpverlening.
4. De kosten van de budgetcoach op to nemen in de begroting 2020 en verder.
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5. In de pilotfase in 2020 en 2021 de kosten to dekken uit de stelpost WMO voor nieuwe
projecten. De structurele kosten met ingang van 2022 ten taste to brengen van het saldo
Sociaal domein.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 22 juli 2019.
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