•~ Gemeente
~~

arlcum

definitieve BESLUITENLIJST
B&W vergadering Blaricum
Vergadering d.d.

2 juli 2019

Locatie
Aanvang

Gemeentehuis Blaricum

Eindtijd
Voorzitter
Griffier/secretaris
Aanwezige leden

10.00
15.00
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Afwezige leden

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

Besluitenlijst 25 juni 2019
De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

1.b.

Subsidieaanvraag bij Blaricum door Volleybalvereniging De BOK.
Korte inhoud: Volleybalvereniging De BOK vraagt een subsidie van € 500,- voor het 50-jarig
jubileum.
Conform advies wordt besloten:
1. Aan Volleybalclub BOK een eenmalige subsidie to verlenen en deze direct vast to stellen op
€ 500 voor de viering van het 50-jarig jubileum;
2. De kosten to dekken in 2020 uit het budget sport 91510000 - incidentele bijdragen 443800.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Vaststellen uitwerkingsplan De Blaricummermeent deelplan G3
Korte inhoud: Op 26 maart 2019 heeft het college ingestemd met het ontwerp uitwerkingsplan
Blaricummermeent Deelplan Woongebied G3. Op basis van het uitwerkingsplan kan de
gemeente omgevingsvergunningen verlenen voor bouwwerken in deelplan G3. Het ontwerp is
op de gebruikelijke wijze gepubliceerd en heeft vanaf 10 april 2019 gedurende een periode van
6 weken ter inzage gelegen. Gelijktijdig zijn instanties in de gelegenheid gesteld om hun
zienswijze in to dienen. Gedurende deze periode heeft de gemeente drie zienswijzen
ontvangen. Dit heeft geleid tot een aanpassing in de toelichting van het uitwerkingsplan.
Verder is sprake van drie ambtshalve wijzigingen. De zienswijzen en ambtshalve wijzigingen
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zijn opgenomen in een reactienota. Wij stellen u voor om in to stemmen met de reactienota en
het uitwerkingsplan gewijzigd vast to stellen.
Conform advies wordt besloten:
1. In to stemmen met de "Reactienota Ontwerp Uitwerkingsplan deelplan G3";
2. Het "Uitwerkingsplan Blaricummermeent Deelplan Woongebied G3" gewijzigd vast to
stellen;
3. Het vaststellingsbesluit to ondertekenen
2.b.

Koopovereenkomst voor gronden in deelplan G2 van De Blaricummermeent
Korte inhoud: Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken wil met de gemeente een
koopovereenkomst sluiten voor gronden in De Blaricummermeent ten behoeve van 29 sociale
huurappartementen met een zorgfunctie voor Sherpa in deelplan G2. Dit heeft 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
ondertekenen namens burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum.

2.c.

Verkoop perceel achter Korte Bergweg 3
Korte inhoud: Verkoop perceel achter Korte Bergweg 3 om zo de ruimtelijke situatie ter plaatse
to verbeteren in afstemming met alle betrokkenen.
Conform advies wordt besloten:
1. Een stuk grond to verkopen aan een aangrenzend eigenaar;
2. De inkomsten ad € 17.500 to verantwoorden op kostenplaat 91030000/531000 (Overige
gebouwen en gronden/opbrengst van grondverkopen).

3.

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

3.a.

Bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning
Korte inhoud: Het bezwaar is om advies voor gelegd aan de commissie voor de
bezwaarschriften. Deze commissie heeft een hoorzitting gehouden en geadviseerd een
bezwaarschrift niet-ontvankelijk to verklaren, de overige twee bezwaarschriften ontvankelijk en
ongegrond to verklaren en het bestreden besluit in stand to laten met een aanvullende
motivering ten aanzien van welstand. Commissie ruimtelijke kwaliteit Mooisticht heeft op 4 juni
2019 een aanvullend advies ten aanzien van de dakkapel uitgebracht.
Conform advies wordt besloten zich to conformeren aan het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften en een bezwaarschrift niet ontvankelijk to verklaren, de overige twee
bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond to verklaren en voorts het bestreden besluit in
stand to laten met een aanvullende motivering ten aanzien van welstand.

4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.C. Knoop

4.a.

Inregelen Convenant Landelijke Toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang inclusief
nieuwe model-beleidsregels
Korte inhoud: In lijn met de Wmo 2015 zijn de landelijke beleidsregels en het convenant voor
de toegang van de maatschappelijke opvang aangepast. Dit moet leiden tot landelijk
afgestemde, tijdige en toegankelijke opvang en ondersteuning voor daklozen.
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Conform advies wordt besloten:
1. Het Convenant Landelijke Toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang vast to stellen;
2. De model-beleidsregels vast to stellen en bekend to maken, over to nemen in de eigen
gemeentelijke regelgeving en to implementeren;
3. De burgemeester verleent volmacht aan de portefeuillehouder maatschappelijke opvang om
het Convenant inclusief nieuwe model-beleidsregels to ondertekenen;
4. De algemeen directeur van de gemeente Hilversum to mandateren uitvoering to geven aan
de bevoegdheid van de
landelijke toegankelijkheid voor maatschappelijke opvang volgens het bepaalde uit de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en bijgaand Mandaatbesluit;

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 9 juli 2019
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