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1.

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

1.a.

Besluitenlijst 16 april 2019
Besluitenlijst conform vastgesteld.

1.b.

Zienswijze op Ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst Flevoland 8~ Gooi en
Vechtstreek en 1e begrotingswijziging 2019.
Korte inhoud: Het Dagelijks Bestuur van de OFGV stelt de raad in de gelegenheid om
zienswijzen in to dienen op de Ontwerpbegroting 2020 en 1e begrotingswijziging 2019.
Conform advies wordt besloten:
1. De raad voor to stellen om geen zienswijze in to dienen op de Ontwerpbegroting 2020
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek;
2. De raad voor to stellen geen zienswijze in to dienen op de 1e begrotingswijziging 2019
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek;
3. Het Dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek hierover
per bijgaande brief to informeren.

1.c.

Evaluatie strategische visie 2030
Korte inhoud: Ter voorbereiding op de herijking van de strategische visie is het wenselijk om
de huidige visie to evalueren.
Conform advies wordt besloten opdracht to verlenen aan bureau Inicio BV voor het uitvoeren
van de evaluatie van de strategische visie Blaricum 2030 tot een bedrag van € 12.600.
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1.d.

ENSIA verantwoording BAG en BGT 2018
Conform advies wordt besloten:
1. De verantwoordingsrapportages Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en
Grootschalige Topografie (BGT) vast to stellen ter horizontale verantwoording richting
gemeenteraad en de diverse verticale verantwoordingslijnen richting departementen.
2. Het plan van aanpak ter kennisname to hebben aangenomen.
3. Het mandaatbesluit BAG 2019 vast to stellen (inclusief de bijlage).
4. De raad de verantwoordingsrapportages BAG en BGT ter kennisname aan to bieden.

1.e.

ENSIA Verantwoordingsrapportages informatiebeveiliging en privacy (BIG) 2018.
Korte inhoud: Verantwoording afleggen over kwaliteit van de informatieveiligheid en privacy
2018.
Conform advies wordt besloten:
1. Op grond van artikel 25 van de Gemeentewet, tweede lid en artikel artikel 10 lid 2 sub b,
artikel 10, lid 1 onder b en d en artikel 10, did 2 onder e en g van de Wet openbaarheid van
bestuur geheimhouding op to leggen ten aanzien van dit voorstel en de daarbij behorende
bijlagen.
2. De geheimhouding wordt door het college opgelegd aan het college in verband met de
belangen genoemd artikel 10 lid 2 sub b artikel 10, lid 1 onder b en d en artikel 10, lid 2 onder
e en g van de Wet openbaarheid van bestuur . De geheimhouding wordt opgelegd voor de
duur tot de beveiligingsrisico's zijn afgedekt.
3. De raad voor to ste~len om op grond van artikel 25 van de Gemeentewet derde lid
geheimhouding op to leggen ten
aanzien van dit voorstel en de daarbij behorende bijlagen en deze geheimhouding in de
eerstvolgende raadsvergadering to bekrachtigen.
4. In to stemmen met de uitkomsten van de zelfevaluatie BIG, DigiD en Suwinet 5. De
Rapportage Informatieveiligheid ENSIA 2018 BEL Combinatie vast to stellen.
6. De collegeverklaring to ondertekenen en voor 1 mei in to leveren met de daarbij behorende
bijlagen. Met de collegeverklaring legt het college conform de ENSIAmethodiek
verantwoording of over de informatiebeveiliging aan zowel de raad als aan de landelijke
toezichthouders. In de verklaring verklaart het college dat de interne beheersingsmaatregelen
van de gemeente in opzet en bestaan voldoen aan de normen voor DigiD en Suwinet.
7. De Rapportage Informatieveiligheid ENSIA 2018, de verantwoordingsrapportages en de
collegeverklaring in de eerstvolgende raadsvergadering in to brengen en voor 15 juli to sturen
aan Ministerie van Binnenlandse Zaken.

1.f.

Periodieke check geheimhoudingen
Korte inhoud: Periodieke check geheimhoudingen (1e kwartaal 2019)
Conform advies wordt besloten:
1. Kennis to nemen van het overzicht van opgelegde geheimhoudingen;
2. De in het overzicht opgenomen geheimhoudingen to behouden;
3. De geheimhouding ten aanzien van het besluit d.d. 11 april 2017 met betrekking tot een
beslag op een onroerende zaak op to heffen.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis
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3.

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

3.a.

Herontwikkeling terrein Tergooi ziekenhuis Blaricum
Korte inhoud: De locatie van het Tergooi ziekenhuis Blaricum wordt opgeheven. Het gebouw in
Blaricum verliest Haar verwachting in 2023 zijn functie. Het terrein moet worden herontwikkeld.
Conform advies wordt besloten:
1. Kennis to nemen van de varianten voor herontwikkeling van het van het ziekenhuisterrein
Tergooi Blaricum;
2. De raad voor to stellen een keuze to maken voor variant 1, HUBlaricum.
3. Wethouder wordt gemandateerd om tekstuele wijzigingen in het voorstel aan to brengen .

4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.C. Knoop

4.a.

Verhogen individueel budgetplafond specialistische jeugdhulp
Korte inhoud: Het maximale individuele budgetplafond van €15.000 blijkt bij bepaalde
specialistische vormen voor de jeugd GGZ onvoldoende. Het voorstel is om twee extra
categorieen toe to voegen van €20.000 en van €35.000. Op deze manier kan er een betere
matching plaatsvinden tussen complexiteit van de zorg en verwachte kosten. Daarnaast zorgt
dit voor minder administratieve lasten bij zowel gemeenten, consultatie- en adviesteam en
aanbieders.
Conform advies wordt besloten om met ingang van 1 mei 2019 twee extra categorieen
individueel budgetplafond ambulante jeugdhulp toe to voegen voor enkele specialistische
voorzieningen, waarbij sprake is van een verhoging van het individueel budgetplafond Haar
€20.000 en Haar €35.000.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 30 april 2019
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