BESLUITENLIJST
Gemeente Blaricum - college van B&W
Vergadering
Locatie
Aanvang
Voorzitter
Secretaris

dinsdag 27 oktober 2020
TEAMS
10:00 uur
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
De heer P.H. van Dijk

Aanwezig

Mw. J.N. de Zwart-Bloch (Burgemeester), mw. A.M. Kennis (Wethouder),
mw. E.J.M. Boersen-De Jong (Wethouder), dhr. G.C. Knoop (Wethouder),
P.H. van Dijk (Waarnemend secretaris)
-

Afwezig

01

Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

01.01

Besluitenlijst B&W Blaricum
De besluitenlijst is conform vastgesteld.

01.02

Aanbieding COT evaluatie colleges
Het college heeft hier kennis van genomen en stuurt deze door naar de raad.

02

Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis

02.01

Tijdelijke inrichting nabij brug/plein (Cleyne Raboesdreef / Lindeboom plein)
Korte inhoud: In de zomermaanden van 2020 heeft het gebied rondom de brug (Cleyne
Raboesdreef) en het Lindeboom plein erg veel overlast ondervonden van hang-jeugd. Politie
en BOA’s hebben in deze periode regelmatig moeten optreden om erger te voorkomen. Om
komende zomer (2021) herhaling te voorkomen is nagedacht over een aantal fysiek te
nemen maatregelen die een aantal ongewenste situaties en gebeurtenissen kunnen
voorkomen.
Het college besluit:
1. In te stemmen met het voorstel voor de tijdelijke inrichtingsmaatregelen nabij brug/plein
(Cleyne Raboesdreef / Lindeboom plein).
2. In te stemmen met bijgaande raadinformatiebrief (R.I.B.).

02.02

Voorstel koopovereenkomst Plan Visie BusinessPark27
Korte inhoud: Een ontwikkelaar wil een koopovereenkomst sluiten voor gronden in
BusinessPark27 ten behoeve van een bedrijfspand in de zogenaamde A27-zone. Het betreft
een verzamelgebouw met 17 units voor kantoorruimte en bedrijfsruimte. Er is ambtelijke
overeenstemming over het schetsontwerp voor het gebouw en de voorwaarden en condities
voor grondaankoop.
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Het college besluit
1. In te stemmen met de koopovereenkomst en bijbehorende bijlagen.
2. Aan wethouder A.M. Kennis het mandaat te verlenen om de koopovereenkomst te
ondertekenen namens burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum.
02.03

Concept RIB Financiële gevolgen Corona DB
Het college heeft kennis genomen van de raadsinformatiebrief en stuurt deze, na afstemming
met Laren en Eemnes, door naar de raad.

02.04

RIB Sportakkoord
Het college stemt in met de raadsinformatiebrief.

03

Portefeuille wethouder mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong

03.01

Communicatieplan reconstructie openbaar gebied Bijvanck
Korte inhoud: De gemeenteraad heeft met de hoofdlijnen van het Inspiratiedocument
reconstructie Bijvanck ingestemd. De raad vindt, dat inwoners onvoldoende kennis hebben
kunnen nemen van het document. Daarom heeft de raad gevraagd om een
communicatieplan op te stellen voor het vervolg van de participatie.
Het college besluit:
1. In te stemmen met het communicatieplan.
2. Het communicatieplan ter kennisneming aan de raad sturen middels een RIB.

03.02

Achtergrondinformatie bij de brief van de hondenuitlaatservices

03.03

Verzoek woningsplitsing Zwaluwenweg 24b.
Korte inhoud: Er is een verzoek ingediend voor woningsplitsing aan de Zwaluwenweg 24b.
Het college wordt gevraagd een uitspraak te doen ten aanzien van dit verzoek.
Het college besluit:
Het college besluit geen medewerking te verlenen aan het verzoek tot afsplitsing van de
aanbouw voor zelfstandige bewoning, behorende bij de woning Zwaluwenweg 24b.

04

Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop

04.01

Raadsinformatiebrief Doelgroepenvervoer
Het college heeft kennis genomen van de raadsinformatiebrief.

04.02

Plustaken Jeugd en Gezin 2020 en 2021
Korte inhoud: De wettelijke basistaken van de jeugdgezondheidszorg zijn belegd bij Jeugd en
Gezin. Daarnaast biedt Jeugd en Gezin plustaken om preventief ouders te ondersteunen in
het bieden van een stabiele en veilige opvoedingssituatie. In dit voorstel wordt vastgesteld
welke plustaken voor ouders in de gemeente Blaricum gaat bieden.
Het college besluit:
1. Jeugd en Gezin de opdracht verstrekken de plustaken uit te voeren.
2. De bijbehorende kosten, te weten € 16.239,00 voor 2020 en € 27.598,67 voor 2021, te
dekken ten laste van kostenpost 9171002/435100

04.03

Zienswijze coöperatie RAV GV en Flevoland
Korte inhoud: Zienswijze aan de raad vragen tbv coöperatie RAV GV en Flevoland
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Het college besluit:
Zienswijze te vragen aan de Raad t.b.v. het opzetten van een coöperatie RAV GV en
Flevoland.
04.04

Pilot onderwijs-zorgarrangement Donnerschool en Wijngaard.
Korte inhoud: In het schooljaar 2019-2020 zijn er drie onderwijs-zorg pilots gestart vanuit het
Transformatieplan Jeugd: op de Donnerschool, op de Wijngaard en op de Rebound. De pilots
zijn geëvalueerd en in het portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein in ingestemd met de
verlenging/continering van twee onderwijs-zorg pilots.
Het college besluit:
1. Kennisnemen van het evaluatierapport ‘Onderwijs-zorg pilots’.
2. De onderwijs-zorg pilot op de Donnerschool te continueren tot eind 2020;
3. De onderwijszorg pilot van de Wijngaard te continueren voor schooljaar 2020-2021;
4. Voor continuering van de onderwijs-zorg pilot Donnerschool € 1925,= beschikbaar te
stellen en te verantwoorden op 91610000-442068 en te dekken ten laste van de stelpost
subsidies 91610000-442999;
5. Voor continuering van de onderwijs-zorg pilot Wijngaard € 1849,= beschikbaar te stellen
en te verantwoorden op 91610000-442068 en te dekken ten laste van de stelpost
subsidies 91610000-442999;
6. In te stemmen met het monitoren en evalueren van de pilot om tot een passend vervolg te
komen van de pilots.

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 3 november 2020.

Voorzitter,

Waarnemend secretaris

Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

De heer P.H. van Dijk
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