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1.

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

1.a.

Besluitenlijst 14 mei 2019
Besluitenlijst conform vastgesteld.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

3.

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

3.a.

Diverse aanpassingen Openbare Verlichting.
Korte inhoud: In de afgelopen maanden zijn diverse verzoeken binnen gekomen om
verlichtingsmasten to plaatsen. In dit voorstel wordt uw college geadviseerd hoe daar mee om
to gaan.
Conform advies wordt besloten:
1. Tot het plaatsen van extra lichtmasten op de Oude Naarderweg en de Meentzoom;
2. Tot het - in overleg met de omwonenden en politie - plaatsen van aanvullende verlichting in
het Burg. Klarenbeekpark.
3. De kosten to verantwoorden op het krediet openbare verlichting, ledverlichting dorp
(71000181).
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3.b.

Aanbesteding integraal beheer Blaricum
Korte inhoud: Veel van de opdrachten voor onderhoud in de buitenruimte lopen of per 1 januari
2019. Inmiddels worden deze afzonderlijk verlengd tot 1 juli 2019. In de tussentijd moeten we
de aanbesteding van het integrate bestek, waarin deze opdrachten samen komen, opstarten.
Daarvoor moet een aantal keuzes gemaakt worden door het college en moet de raad extra
budget beschikbaar stellen.
Conform advies wordt besloten:
1. Voor de aanbestedingsdocumenten uit to gaan van:
a. beoordeling van de aanbiedingen op basis van prijs en kwaliteit;
b. minimale besteding van 10%van de totale loonsom aan "social return" als harde
randvoorwaarde en daarboven de bouwblokkenmethode toe to passen;
c. minimale besteding van 5% van de totale aanneemsom aan "local return" als
randvoorwaarde (bij in de BEL gemeenten gevestigde bedrijven);
d. een looptijd van 4 jaar met een optionele verlenging van 2 keer 2 jaar
e. de aangepaste taakverdeling tussen buitendienst, Tomin en de aannemer (zie bijlage 3)
f. ambitieniveau beeldkwaliteit A voor de centrumgebieden, de begraafplaats en de accenten
(zie bijlage 1 en 2);
g. ambitieniveau B voor de woonwijken, toegangswegen en het bedrijventerrein (zie bijlage 2);
2. de kwaliteit van de openbare ruimte op het gewenste niveau to brengen;
3. de eenmalige kosten van € 59.000 ten taste to brengen van de post openbaar groen in de
begroting 2019.
Meryem overlegt of het beter is om een raadsinformatie avond to houden ipv een RIB

3.c.

Regionale strategische samenwerkingsagenda regio Gooi en Vechtstreek 2019 - 2022
Korte inhoud: Er is een regionale samenwerkingsagenda 2019-2022 `Voor inwoners, met
elkaar' opgesteld, in overleg met regioambassadeurs. De agenda zal voor de zomer door de
afzonderlijke gemeenten worden vastgesteld. De raadsleden kunnen tot 24 mei a.s.
amendementen indienen, zo is afgesproken met de regioambassadeurs.
Conform advies wordt besloten:
1. In to stemmen met de speerpunten voor 2019 — 2022 (de WAT-vraag);
2. Nu niet into stemmen met de voorstellen ten aanzien van de legitimatie en versterking van
de slagkracht (de HOE-vraag), aangezien een Hader in to stellen Denktank hiervoor het einde
van dit jaar nadere voorstellen voor zal uitwerken.

4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.C. Knoop

4.a.

Doorontwikkeling Kindarrangement
Korte inhoud: In 2018 is het Kindarrangement "Kansen voor alle kinderen" vastgesteld om
invulling to geven aan de door het Rijk structureel beschikbaar gestelde middelen voor
kinderen in armoede, de zogenaamde Klijnsma-Belden. Het nieuwe beleid heeft in 2018 niet
geleid tot volledige benutting van de Klijnsma-Belden. In dit voorstel wordt een
doorontwikkeling voorgesteld van het kindarrangement.
Conform advies wordt besloten:
1. In to stemmen met de voorgestelde doorontwikkeling van het Kindarrangement.
2. Into stemmen met de start van een proefperiode van twee jaar met het digitaal platform van
Met Gezond Boerenverstand (MGB) ten behoeve van de uitvoering van het Kindarrangement.
3. De uitvoeringskosten MGB Haar rato van het aantal WWBclienten to verdelen over de
HBEL gemeenten en de kosten to dekken uit het budget van de Klijnsmagelden,
gebudgetteerd onder het minimabeleid. De structurele budgettering voor to leggen in de
kadernota 2020.
4. De bestaande minimaregelingen voor kinderen, to weten de computer- en internetregeling
en de regeling deelname sport en cultuur, met ingang van 1 januari 2020 op to nemen in het
Kindarrangement.
5. Voor de bestaande minimaregelingen voor kinderen, to weten de computer- en
internetregeling en de regeling deelname sport en cultuur, met ingang van 1 januari 2020 de
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wachttijd van een jaar op to heffen en Been vermogensgrens meer to hanteren.
Meryem koppelt terug aan Linda voor tekstuele aanpassingen.
4.b.

Huisvesting Maatschappelijke Doelgroepen
Korte inhoud: Onder de vlag van het programme Bescherming en Opvang en in samenwerking
met Wonen is met corporaties, zorgaanbieders en gemeenten gewerkt aan een regionale
werkwijze om slecht huurderschap op to lossen of to voorkomen en een werkwijze to
ontwerpen om kwetsbare burgers to huisvesten. Dit heeft geresulteerd waarin alle stappen zijn
toegelicht. In het handboek worden een aantal keuzes gemaakt die om besluitvorming vragen.
Besluit: conform
Conform advies wordt besloten:
1. Kennis to nemen van het handboek huisvesting maatschappelijke doelgroepen (HMD) en
bijbehorend stroomschema.
2. Wethouder Knoop to mandateren om namens de gemeente Blaricum het regionaal
convenant to ondertekenen, waarmee we aangeven om met de betrokken partijen volgens dit
handboek en stroomschema semen to werken.
3. In to stemmen dat de gemeente instaat voor de helft van de historische huurschuld van een
persoon, in Principe tot een maximum van zes maanden huurachterstand en de juridische
kosten. Voorwaarde hiervoor is dat deze persoon in een HMD traject zit, hij/zij zelf Been
oplossing ken vinden voor zijn huurschuld, hij/zij door deze huurschuld niet in aanmerking
komt voor een huurwoning, en deze huurschuld in de gemeente Blaricum is opgebouwd. Deze
kosten worden ten taste gebracht van het budget Bijzondere bijstand.
4. In to stemmen met het opzetten van een risicofonds bij de Regio ter hoogte van € 10.000
voor onvoorziene en
onverzekerbare bedragen bij Huren Onder Voorwaarden trajecten. Dit risicofonds wordt gedekt
uit de regionale begroting Bescherming en Opvang.
5. In to stemmen met het verbreden van de taken van het urgentiebureau waarbij het
urgentiebureau ondersteuning biedt en vragen beantwoordt op het gebied van huisvesting
maatschappelijke doelgroepen.
6. De gemeenteraad to informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.
RIB mag Haar de read
Bestuurlijke planning read
Toevoegen aan september read:
- Nota burgerparticipatie
- Doelgroepenvervoer
Petitie voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal en het Kabinet over de
tekorten bij de gemeentelijke jeugdhulp.
Het college besluit de petitie to ondertekenen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 28 mei 2019

Datum
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