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Jong, dhr. G.C. Knoop

Afwezige leden
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1.

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

1.a.

Besluitenlijst 20 augustus 2019
De besluitenlijst wordt met een kleine aanpassing vastgesteld.

1.b.

Verrekening neveninkomsten 2018
Korte inhoud: In de Gemeentewet is de plicht tot verrekenen van eventuele neveninkomsten
van actief dienende, voltijds politieke ambtsdragers opgenomen. Het college is zelf
verantwoordelijk voor de verrekening. Het college moet over 2018 per (voormalige) politieke
ambtsdrager vaststellen of er in het individuele geval al dan niet een verrekening van
neveninkomsten moet plaatsvinden en op Welke wijze het to verrekenen bedrag in
voorkomend geval wordt terugbetaald.
Conform advies wordt besloten vast to stellen dat er -conform bijgaande adviezen van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - voor de politieke ambtsdragers van
gemeente Blaricum over 2018 geen sprake is van een verrekeningsplicht met betrekking tot de
neveninkomsten.

1.c.

Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders en Verordening rechtspositie
raads- en commissieleden 2019
Korte inhoud: Op 1 januari 2019 is het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke
ambtsdragers in werking getreden. Aanleiding om ook de lokale regeling die gaat over de
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rechtspositie van burgemeester, wethouders, raads- en commissieleden to herzien. De nieuwe
lokale regeling wordt u hierbij ter besluitvorming voorgelegd.
Conform advies wordt besloten:
1. De regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Blaricum 2019 vast to stellen;
2. Kennis to nemen van de verordening rechtspositie raads- en commissieleden Blaricum 2019
en voor besluitvorming door to geleiden Haar de raad.
Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis
2.b.

Verkoop / verhuur perceel naast Langwagen 42 in Blaricum
Korte inhoud: De huidige eigenaren van de Langwagen 42 hebben zich gemeld bij de
gemeente en gevraagd hoe er om gegaan moet worden met de van de met een
gebruiksovereenkomst in gebruik genomen tuin, omdat ze een potentiele koper hebben voor
de woning. Omdat bij verkoop een nieuwe situatie ontstaat, is dit het moment om hier op een
goede manier invulling aan to geven.
Conform advies wordt besloten:
1. Het perceel gelegen naast Langwagen 42 to verhuren aan de toekomstig eigenaar tegen
een marktconforme prijs.
2. De huurinkomsten bedragen € 877,50 op jaarbasis. Deze to verantwoorden op kostenplaats
91030000/536000 (overige gebouwen en gronden/ opbrengsten huren).

2.c.

Koopovereenkomst bouwkavel B-15 (deelplan B in de Blaricummermeent)
Korte inhoud: Er is een optieovereenkomst gesloten voor de vrije kavel B-15 in deelplan B van
de Blaricummermeent. De verkoop van deze kavel is in eerste instantie on hold gezet omdat
deze weliswaar eigendom is van de gemeente, maar feitelijk deel uitmaakt van plan G-1. Op
het moment dat duidelijk werd hoe dit deelplan Bruit ging zien, is de verkoop van start gegaan.
De vorm van de kavel is d.m.v. Ben grondruil met Synchroon nog verbeterd. De prijsstelling is
wel conform de andere kavels in deelplan B. De optietermijn is nu verstreken. Het
woningontwerp is door het Supervisieteam geaccordeerd.
Conform advies wordt besloten in to stemmen met de bijgevoegde koopovereenkomst
betreffende Ben stuk grond in deelplan B van de Blaricummermeent bestemd voor de bouw
van Ben vrijstaande woning.

2.d.

Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023
Korte inhoud: Het college biedt jaarlijks de raad Ben ontwerp aan voor de begroting met
toelichting van de gemeente en Ben meerjarenraming met toelichting voor ten minste drie op
het begrotingsjaar volgende jaren (art. 190, lid 1, Gemeentewet). De raad stelt de begroting
vast in hetjaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient (art. 191, lid 1, Gemeentewet). Het
college zendt de door de raad vastgestelde begroting binnen twee weken na vaststelling, doch
in ieder geval voor 15 november van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting
dient, aan gedeputeerde staten (art. 191, lid 2, Gemeentewet). Door middel van de begroting
2020 - 2023 heeft de raad inzicht in de meerjarige financiele positie en geeft de raad mandaat
aan het college om binnen de gestelde kaders uitvoering to geven aan het in de begroting
opgenomen beleid.
Conform advies wordt besloten:
1. In to stemmen met de voorgelegde meerjarenraming 2020-2023 en het bijbehorend
raadsvoorstel;
2. De portefeuillehouder financien to mandateren tot het aanbrengen van eventuele door het
college aangegeven wijzigingen;
3. De uitvoeringsinformatie programmabegroting 2020 - 2023 vast to stellen.
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3.

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

4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.C. Knoop

4.a.

Dekkend AED-netwerk
Korte inhoud: Om to komen tot een dekkend netwerk van AED's zijn er in de huidige situatie
nog voor 4 locaties een AED nodig. Voor de aanschaf van een AED en/of buitenkast, heeft de
gemeente binnen de Subsidieregeling Inwonersinitiatieven budget beschikbaar gesteld. De
Subsidieregeling kent een budgetplafond van €10.000.-, Welke inmiddels bereikt is. Om de
werkgroep en inwoners to faciliteren in het dekkend netwerk van AED's, is het van belang om
extra budget beschikbaar to stellen. Daarnaast is het voorstel om een AED aan to schaffen
voor bij het gemeentehuis in Blaricum.
Conform advies wordt besloten:
1. Eenmalig een budget van €4000,- beschikbaar to stellen voor aanvragen vanuit inwoners of
lokale partijen voor de aanschaf van een AED en/of buitenkast, volgens de voorwaarden zoals
gesteld in de Subsidieregeling inwonersinitiatieven 2019.
2. Een AED inclusief buitenkast aan to schaffen a € 3000 voor het gemeentehuis aan de
Kerklaan in Blaricum ten einde van een dekkend netwerk van AED's in Blaricum.
3. Zowel het eenmalige budget a € 4000 t.b.v. de aanvragen vanuit inwoners als het
benodigde budget a €3000,- voor de aanschaf van een AED met buitenkast to dekken ten
taste van de post Algemene voorzieningen WMO en Jeugd (91610000-442999).
4. De structurele kosten ten behoeve van het onderhoud en de verzekering van de to plaatsen
AED bij het gemeentehuis vanaf 2021 a € 250 via de Kadernota 2021-2024 op to nemen in de
begroting 2021 op de post Openbare gezondheidszorg.
5. Bijgaande raadsinformatiebrief ter kennisgeving to verstrekken aan de gemeenteraad.

4.b.

Rookvrije speelplekken in Blaricum
Korte inhoud: Het rookvrij verklaren van alle speelplekken in Blaricum, en daartoe per
speelplek 2 signaalborden to plaatsen.
Conform advies wordt besloten:
1. Alle speelplekken in Blaricum rookvrij to verklaren, en daartoe per speelplek 2
signaalborden to plaatsen.
2. Daartoe en bedrag ad €1.872 ten taste to leggen van het preventief voorveld, kostenplaats
91610000-442068

4.c.

Perspectief op Werk
Korte inhoud: Het kabinet stelt per arbeidsmarktregio 2 miljoen beschikbaar om to realiseren
dat meer mensen zonder werk aan het werk worden geholpen. Om aanspraak to maken op in
eerste instantie 1 miljoen moeten arbeidsmarktregio's regionale actieplannen indienen bij het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wanneer de resultaten in een
arbeidsmarktregio goed zijn, wordt opnieuw 1 miljoen aan de subsidie toegevoegd. Samen met
gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen, werkgevers- en werknemersorganisaties heeft de
Regio Gooi en Vechtstreek het plan 'Perspectief op Werk' ontwikkeld. Dit plan dient door het
college to worden vastgesteld, zodat het kan worden ingediend bij het ministerie.
Conform advies wordt besloten:
1. Het plan 'Perspectief op Werk' vast to stellen, waarbij de financiering geheel door subsidie
plaatsvindt.
2. Op een later tijdstip een besluit to nemen over de besteding van de middelen die in dit plan
aan de gemeente worden verstrekt.
3. Kennis to nemen van de Verklaring `Perspectief op Werk' Gooi en Vechtstreek.
4. Kennis to nemen van de matrices waarin de input van arbeidsmarktpartners verwerkt staat,
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alsmede de uiteenzetting van hoe met de input is omgegaan.
5. Kennis to nemen van het resume van de Werkkamer van 21 juni 2019 waaruit blijkt hoe de
arbeidsmarktpartners Perspectief op Werk hebben behandeld.
4.d.

Evaluatie en beeindiging Schoonthuis
Korte inhoud: In april 2016 is de uitvoering van de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) in Regio
Gooi en Vechtstreek van start gegaan. De HHT is een werkgelegenheidsinstrument. In onze
regio werkt de HHT onder de naam `Schoonthuis'. Het project Schoonthuis loopt tot 1 januari
2020 en kan na een evaluatie eventueel worden verlengd.
Conform advies wordt besloten:
1. Bijgevoegde evaluatie van Schoonthuis vast to stellen.
2. Schoonthuis per 1 april 2020 to beeindigen.
3. Nadere voorstellen voor de besteding van de overgebleven middelen of to wachten.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 10 september 2019

Datum

10 september 2019

Voorzitter

Secretaris
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