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1.
1.a.

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

Besluitenlijst 24 juli20l8
Besluitenlijst 24 juli 2018 conform vastgesteld.

l.b.

Besluit op bezwaar WOB ver¿oek informatie praktijk en beleid ten aanzien van
kunstgras
Korte inhoud: Door bez¡taarmaker is een verzoek op grond van Wob ingediend bij het college
van Blaricum. Gevraagd wordt naar beleid en praktijk in relatie tot kunstgrasvelden en de
daarop betrekking hebbende documenten.
Conform advies wordt besloten:
1. Het advies van de commissíe voor de bezwaarschriften over te nemen
2. Het bezwaarschift daarmee ontvankelijk en ongegrond te verklaren
3. Het verzoek om proceskosten vergoeding af te wijzen.
4. Akkoord te gaan met het concept besluit op bezwaar.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Verkoop perceel Bussummerweg22 in Blaricum
Korte inhoud: De vorige eigenaren van de woning aan de Bussummeruveg 22 zijn met de
gemeente een gebruiksverklaring overeengekomen, nadat ze een stuk grond aan de
voorkant van de woning bij hun tuin hadden getrokken. De nieuwe eigenaren hebben de
gemeente gevraagd of de mogelijkheid bestaat om het stuk grond aan te kopen.
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Conform advies wordt besloten:
1 . Een stuk grond te verkopen aan de eigenaren van Bussum merweg 22.
2. De inkomsten ad € 15.000 te verantwoorden op kostenplaat 91030000/531000 (Overige
gebouwen en gronden/opbrengst van grondverkopen) en e.e.a. te verwerken in het
rekeningresultaat 20 1 8.

2.b

Eerste begrotingswijziging 2018 BEL en DVO 2018 Blaricum
Korte inhoud: ln de begroting 2019 van de BEL Combinatie zijn ondenrverpen opgenomen die
ook effect hebben op de huidige begroting 2018. Deze wijzigingen ten opzichte van de initiële
begroting 2018 vormen samen de 1e begrotingswijziging 2018 van de BEL Combinatie. Door
deze integrale begrotingswijziging van de BEL Combinatie dient de geraamde gemeentelijke
bijdrage van de gemeente Blaricum aan de BEL combinatie te worden gewijzigd.
Conform advies wordt besloten:
1. Kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2018 BEL Combinatie en de Raad te
adviseren hierop geen zienswijze in te dienen;
2. De verhoging van de gemeentelijke bíjdrage in exploitatie van € 559.445 te dekken uit de
volgende posten:

1. Reeds begrote stelpost 'versterking BEL' ad. € 150.000;
2. Reeds begroot maatwerk ad. € 200.500;
3. Meeropbrengsten meicirculaire gemeentefonds algemene uitkering ad. € 208.945
3. De afname van de DVO-uren aan Riolering (inclusief 75o/o âan straatreiniging) ad. €.42.219
toe te kennen aan de reserve Riolering;
4. De afname van de DVO-uren aan Afvalstoffenheffing ad. € 21.644 toe te kennen aan de
reserve afval;
5. De Raad de 17e begrotingswijziging 2018 Blaricum - DVO 201B ter vaststelling voor te
leggen.

2.c.

Zomernota 2018 gemeente Blaricum.
Korte inhoud: Als onderdeel van de jaarlijkse planning- en controlcyclus wordt de Zomernota
2018 aan u voorgelegd.
Conform advies wordt besloten:
1. ln te stemmen met de zomernota 2018;
2. De zomernota ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

2.d

Opschorten uitgiftebeleid percelen grond Bijvanck.
Korte inhoud: ln de raadsvergadering van 10 juli 2018 is een motie aangenomen waarin het
college is verzocht het uitgiftebeleid percelen grond Bijvanck (hierna: uitgiftebeleid) met
onmiddellijke ingang op te schorten. Het uitgiftebeleíd is vastgesteld door de raad en dient
ook door de raad te worden gewijzigd.
Conform advies wordt besloten:
1. De Raad voor te stellen het uitgiftebeleid percelen grond Bijvanck op te schorten en
beleidsmatig geen grond meer te verkopen tot er duidelijkheid is over de uitwerking van het
projectplan Openbare Ruímte Bijvanck.
2. De Raad voor te stellen de meerjarig geraamde inkomsten grondverkopen ad € 35.000 op
kostenplaats Overige gebouwen en gronden met ingang van 201g te laten
vervallen.

4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.C. Knoop

4.a.

Meerkosten Uitvoeringsorganisatie HBEL
Korte inhoud: De meerkosten van de Uitvoeringsorganisatie HBEL voor de BEL-gemeenten
op zes ontwikkelingen. Dit zijn vangnet 2.0, extra inzet sociaaf domein, caseload
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jeugdconsulent, Toekomstbestendige ICT infrastructuur, leerlingenvervoer en de projecten
'Zicht op Werk' en 'Zicht op Meedoen'.
Conform advies wordt besloten:
I . Een financiële bijdrage (tabel 1) te leveren aan de meerkosten voor 2018 op zes
ontwikkelingen binnen de HBEL-gemeenten; dit zijn Vangnet 2.0, extra inzet sociaal domein,
caseload jeugdconsulent, leerlingenvervoer, toekomstbestendige ICT infrastructuur en de
projecten 'Zicht op Werk' en 'Zicht op Meedoen'.
2. Deze kosten in 2018 te dekken uit de bestaande budgetten voor uitvoeringskosten Sociaal
Domein en de verschillen in 2018 (zoals in tabel 2) bij de jaarrekening te verrekenen met de
reserve Sociaal Domein.
3. Afspraken over de begroting 2019 met de HBEL te maken op basis van hun -in het najaar
aan te leveren- definitief voorstel.
4. De kosten voor 2019 tot en met 2022he begroten conform de bijgestelde voorzichtige
raming en de verschillen (zoals in tabel 2) te muteren binnen het financieel kader van het
Sociaal Domein, cq. de reserve Sociaal Domein (hierbij is begroting 2022 geli)k aan die van
2021).

4.b.

Subsidies 2019 en vaststellen subsidie 2017 Bibliotheek Blaricum
Korte inhoud: De Bibliotheek vraagt voor Blaricum de meerjarige subsidie 2019 aan en een
éénmalige subsidie voor de VoorleesExpress. Tevens vraagt zij om vaststelling van de
subsidie over 2017. Deze drie zaken worden in één voorstel aan u voorgelegd.
Conform advies wordt besloten:
1 . Een bedrag van € 1 12.390,- voor de meerjarige subsidie 2019 vermeerderd met een
indexatie van € 1 .062, - toe te kennen.
2. Een bedrag van € 1750 toe te kennen als bijdrage voor 2019 aan de Voorleesexpress
3. Tot het vaststellen van de subsidie 2017 ad € 112.677,- van de bibliotheek.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 14 augustus 2018

Datum

Voorzitter

14 augustus 2018

Secretaris
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