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Voorzitter
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Griffier/secretaris
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Aanwezige leden
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Jong, dhr. G.C. Knoop, dhr. P.H. van Dijk

Afwezige leden

Mw. M. Kilic-Karaaslan

1.

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

1.a.

Besluitenlijst 21 mei 2019
Besluitenlijst is conform vastgesteld.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Jaarstukken 2018 - Gemeente Blaricum
Korte inhoud: Jaarlijks legt het college verantwoording of aan de gemeenteraad over het
gevoerde bestuur. Met het vaststellen van de jaarstukken verleent de raad de leden van het
college decharge ten aan zien van het daarin verantwoorde financiele beheer.
Conform advies wordt besloten:
1. In to stemmen met de jaarstukken 2018 met een voordelig saldo van € 6.651.433;
2. De uitvoeringsinformatie 2018 vast to stellen;
3. Kennis to nemen van de controleverklaring en het accountantsverslag behorend bij de
jaarstukken 2018;
4. De jaarstukken 2018 ter besluitvorming voor to leggen aan de raad.

3.

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

3.a.

Communicatieplan Houtstook
Korte inhoud: Eind 2018 heeft een gesprek plaatsgevonden met 2 inwoners van Blaricum en
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de portefeuillehouder milieu over houtstook: De twee bewoners hebben aangegeven dat zij
overlast ervaren van de rook afkomstig van houtstook. Er is een memo opgesteld over
stookoverlast waarin is aangegeven dat een eerste stap vanuit de gemeente kan zijn om de
communicatie hieromtrent aan to passen. In het college van 12 maart 2019 is ingestemd met
dit memo en besloten een communicatieplan op to stellen. Dit plan wordt nu aan het college
voorgelegd.
Het college besluit:
- in to stemmen met het communicatieplan, waarmee beoogd wordt meer bewustwordening
onder stokers to creeren en daarmee stookoverlast terug to dringen;
- de raad to informeren via een Raadsinformatiebrief.
2.c.

Subsidies verlenen op basis van de Regeling investeringssubsidies scouting en
sportverenigingen Blaricum.
Korte inhoud: Om de sportverenigingen op adequaat niveau to houden, is de regeling
investeringssubsidies scouting en sportverenigingen Blaricum (voortaan, de regeling) in januari
van 2019 aangenomen door het college. Deze regeling is opgebouwd aan de hand van een
tendersysteem. Dat houdt in dat de aanvragen op kwaliteit en urgentie worden beoordeeld en
geprioriteerd. De regeling beschrijft dat in de begroting van elk jaar het subsidieplafond wordt
vastgesteld. Omdat dit bedrag in de begroting van 2019 niet is vastgesteld, dient de Raad
eenmalig een besluit to nemen over het subsidiebedrag voor 2019.
Conform advies wordt besloten:
1. onder voorbehoud dat de Raad akkoord gaat met het beschikbaar stellen van de benodigde
middelen;
a: akkoord to gaan met het verlenen van het subsidiebedrag ad €115.098, afwijkend van de
aangevraagde subsidie, aan Tennisvereniging LTV de Bijvanck, ten behoeve van de renovatie
van 8 tennisbanen;
b: de subsidieaanvraag, ingediend ad €151.635, door Tennisvereniging BLTC, ten
behoeve van de renovatie van 8 tennisbanen, het vervangen van de verlichting Haar LED en
het renoveren van de hekwerken, of to wijzen;
c: akkoord to gaan met het verlenen van het subsidiebedrag ad €5.200, conform de
aangevraagde subsidie, aan Turnvereniging Vlugheid en Kracht, ten behoeve van de
vervanging van benodigde turnmaterialen;
d: akkoord to gaan met het verlenen van het subsidiebedrag ad €10.173, afwijkend van de
aangevraagde subsidie, aan paardrijvereniging Stad en Lande Ruiters, ten behoeve van de
aanleg van parkeervoorziening;
2. de Raad voor to stellen akkoord to gaan met het totale subsidiebedrag ad €130.471 en deze
to dekken uit de reserve incidentele initiatieven 2018, hiertoe wordt de 13e begrotingswijzing
ter vaststelling aan de Raad voorgelegd.

4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.C. Knoop

4.a.

1. Inbesteden doelgroepenvervoer
Korte inhoud: Doelgroepenvervoer is een gemeentelijke task. De gemeente Blaricum
koopt het doelgroepenvervoer samen met de overige gemeenten in de regio Gooi en
Vechtstreek in via de PVE (PrestatieVerantwoordelijke Eenheid) van Regio Gooi en
Vechtstreek (Regio G&V). Het betreft leerlingenvervoer, jeugdhulpvervoer (m.u.v.
Eemnes), Wmo-taxi vervoer (m.u.v. Laren) en het vervoer Haar dagbesteding. In opdracht
van de samenwerkende gemeenten onderzoekt de Regio de mogelijkheden om het
doelgroepenvervoerto bundelen en to verbinden met het openbaar vervoer. Eind 2018
heeft de Regio G&V in opdracht van de gemeenten adviesbureau IXAT Trading &
Consultancy gevraagd onderzoek to doen Haar de mogelijkheden van het inbesteden en
bundelen van het Wmo-taxi vervoer, het leerlingenvervoer en het jeugdhulpvervoer binnen
de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek.
Conform advies wordt besloten:
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1. Kennis to nemen van het haalbaarheidsonderzoek 'Verbetering doelgroepenvervoer';
2. Regio Gooi en Vechtstreek opdracht to geven een concreet en onderbouwd voorstel uit to
werken over de consequenties van het bundelen van de uitvoering van het:
a. het Wmo-taxi vervoer per 1 januari 2021;
b. leerlingenvervoer per 1 augustus 2021;
c. jeugdhulpvervoer per 1 augustus 2021;
d. dagbestedingsvervoer op een later to bepalen moment
op basis waarvan het College kan besluiten tot al dan niet inbesteden;
3. De gemeenteraad to informeren middels bijgevoegde (conform verslag AB Regio G&V d.d.
9 mei 2019 aangevulde) informatiebrief.

4.b.

Beleidsregels Sociaal Domein gemeente Blaricum 2018
Korte inhoud: De HBEL-gemeenten hebben ervoor gekozen om een verordening sociaal
domein to maken met zo min mogelijk regelgeving en zoveel mogelijk maatwerk toe to passen
bij de uitvoering van de wetten in het sociaal domein. Op grond van deze redenen zijn de
beleidsregels per domein aangepast.
Conform advies wordt besloten:
1. De beleidsregels sociaal domein gemeente Blaricum 2018 vast to stellen;
2. De volgende beleidsregels in to trekken:
• Nadere regels behorende bij de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente
Blaricum 2015
Nadere regels behorende bij de Verordening Jeugdhulp gemeente Blaricum 2015
Beleidsregels Inkomensvoorziening Participatiewet 2015
Uitvoeringsregels behorende bij de verordening leerlingenvervoer gemeente Blaricum 2014

4.c.

Jaarverantwoording Kinderopvang 2018 gemeente Blaricum
Korte inhoud: Jaarlijks dient over het toezicht en de handhaving op het gebied van
kinderopvang verantwoording of to worden gelegd aan de Inspectie van het Onderwijs en ter
kennis to worden gebracht aan de gemeenteraad. Het betreft een verantwoording over de
uitvoering van de taken die de Wet kinderopvang met zich meebrengt. Verantwoording wordt
gedaan over het jaar 2018.
Conform advies wordt besloten:
1. Jaarverantwoording Kinderopvang 2018 gemeente Blaricum vast to stellen.
2. De Raad via een informatiebrief in kennis to stellen van de resultaten van de kwaliteit van de
kinderopvang 2018 in Blaricum.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders, gehouden op 4 juni 2019
Datum

4 juni 2019

Voorzit~
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