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Locatie

Gemeentehuis Blaricum

Aanvang

10.00

Eindtijd

15.00

Voorzitter

mw. J.N. de Zwart-Bloch

Griffier/secretaris

mw. M. Kilic-Karaaslan

Aanwezige leden

mw. J.N. de Zwart-Bloch, mw. A.M. Kennis, mw. E.J.M. Boersen-de
Jong, dhr. G.C. Knoop, mw. M. Kilic-Karaaslan

Afwezige leden

1.

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

1.a.

Besluitenlijst 13 november 2018
Besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

1.b.

Politieformatie Blaricum
Korte inhoud: Informeren aangaande de briefwisseling met de regionale driehoek over de inzet
van extra politieformatie.
Conform advies wordt besloten deze memo ter kennisgeving door to sturen Haar de Raad

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Aanbesteding en gunning bestek BLAR46a'BRM dpl. G1 en G3'
Korte inhoud: Nu de plannen voor deelplan D1 en D2 in grote lijnen helder worden en reeds
met de bouw is gestart ligt de focus op de invulling van de deelplannen G1 t/m G3. Om tijdig to
kunnen starten met ontwikkelingen in G1 en G3 dienen deze deelplannen op korte termijn
bouwrijp gemaakt to worden. Hiervoor is onlangs een aanbesteding gehouden.
Conform advies wordt besloten in to stemmen met de gunning van het werk BLAR46a 'BRM
dpl. G1 en G3' aan Van Gelder BV to Elburg.
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Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong

4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.C. Knoop

4.a.

Subsidieaanvraag Digi-Taalhuis 2019
Korte inhoud: Het Digi & Taalhuis, ondergebracht bij de Gooise Bibliotheken, biedt een
laagdrempelige toegang op de weg Haar verhoging van taal-, cijfer- en digivaardigheid. In de
afgelopen 3 jaren werd het bekostigd uit de WEB middelen. Vanwege een nieuwe financierings
systematiek is dat nu niet meer mogelijk. Onderliggende subsidieaanvraag betreft de
ondersteuning in de benodigde Belden voor het voortbestaan van die activiteiten en als
zodanig het Digi & Taalhuis.
Conform advies wordt besloten:
1. Per 2019 een incidentele subsidie to verlenen van € 2.581 voor het in stand houden van het
Digi-taalhuis.
2. In gesprek to gaan met de bibliotheken voor een structurele oplossing vanaf 2020.
3. De subsidie 2019 ten taste to brengen van het budget: Stelpost subsidies, op kostenplaats
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd (budget Preventief Voorveld)

4.b.

Restitutie ingehouden korting op vergoeding eigen risico 2017
Korte inhoud: De HBEL-gemeenten kennen een regeling voor personen met een chronische
beperking en/of aandoening. Onderdeel van de regeling is een vergoeding van het verplicht
eigen risico van de zorgverzekering. Over het jaar 2017 is een korting toegepast op de
uitkering van het eigen risico op basis van een gelijksoortige vergoeding door het UWV.
Hiertegen is door 5 inwoners alleen in Huizen tijdig bezwaar aangetekend. De gemeente
Huizen heeft, op basis van een advies van de commissie voor bezwaarschriften,
belanghebbenden in het gelijk gesteld.
Conform advies wordt besloten:
1. Het advies van de commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Huizen, ten
aanzien van een toegepaste korting op de vergoeding van het eigen risico van de
zorgverzekering 2017, to volgen.
2. In to stemmen met restitutie van de toegepaste korting op de vergoeding van het eigen
risico van de zorgverzekering 2017 voor belanghebbenden uit Blaricum.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 27 november 2018
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