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Locatie
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Voorzitter

mw. A.M. Kennis

Griffier/secretaris
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Aanwezige leden
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mw. M. Kilic-Karaaslan

Afwezige leden
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1.

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

1.a.

Besluitenlijsten 5 maart 2019
Besluitenlijst conform vastgesteld.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Afsluiten investeringsprojecten in de jaarrekening 2018
Korte inhoud: Ten behoeve van het opstellen van de jaarrekening 2018 is aan de
budgethouders gevraagd een opgave to doen van de financiele status van de
investeringsprojecten. Door de budgethouders is aangegeven of op de investeringsprojecten
de juiste lasten en baten zijn verantwoord en of de projecten definitief afgesloten kunnen
worden. In de jaarrekening 2018 zal, als bijlage, een overzicht worden opgenomen van zowel
de nog lopende als afgesloten investeringsprojecten. De gemeenteraad zal middels het
vaststellen van de jaarrekening 2018 het afsluiten van de investeringsprojecten formaliseren.
Conform advies wordt besloten akkoord to gaan met de voorgestelde of to sluiten
investeringsprojecten en dit administratief to laten verwerken.

3.

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

3.a.

Overlast ten gevolge van houtstook
Korte inhoud: Eind 2018 heeft een gesprek plaatsgevonden met 2 inwoners van Blaricum en
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de portefeuillehouder milieu over houtstook. De twee bewoners hebben aangegeven dat zij
overlast ervaren van de rook afkomstig van houtstook. Daarbij gaat het hen niet alleen om de
overlast met betrekking tot gezondheid, maar ook over de schade die het milieu wordt
toegebracht door de toenemende mate van - en vaak onjuiste wijze- van het stoken van hout.
Zij hebben de gemeente gevraagd of er mogelijkheden zijn om hiertegen actie to ondernemen.
Memo is een reactie op dit verzoek.
Conform advies wordt besloten in to stemmen met memo Stookverlast, waarin wordt
voorgesteld in eerste instantie door middel van communicatie in to zetten op bewustwordening
en preventie en daarnaast de ontwikkelingen op de voet to volgen en in relatie daarmee to
onderzoeken of en hoe we regels kunnen opstellen en handhaven.
3.b.

Woonenquete in de gemeente Blaricum
Korte inhoud: De MRA organiseert iedere 2 jaar een woonwensen onderzoek onder de
inwoners van de regio. Om een steekproef to kunnen doen heeft het onderzoeksbureau I&O
een adressenbestand nodig van de gemeente. Voor een representatieve steekproef in onze
gemeente zullen er 1163 huishoudens een enquete op naam ontvangen. De reactie is
vervolgens anoniem. Om een steekproeftrekking uit de BRP to mogen nemen dient het college
hiertoe een besluit to nemen.
Conform advies wordt besloten:
1. Eind maart 2019 een steekproef van 1163 huishoudens uit de BRP Blaricum to trekken, ten
behoeve van het woonwensenonderzoek WiMRA door middel van een door Bureau I&O van
de gemeente Amsterdam to verzenden enquete.
2. De begeleidende brief vast to stellen en to versturen.

4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.C. Knoop

4.a.

Inkoop 24/7 bereikbaarheid 8~ beschikbaarheid en crisisregiefunctie
Korte inhoud: Met het afsluiten van de overeenkomst met Kwintes wordt voor een periode van
3 jaar geborgd dat zelfstandig wonende kwetsbare burgers louder dan 18 jaar) buiten
kantoortijden ongeplande ondersteuning kunnen ontvangen. In combinatie hiermee wordt de
crisisregiefunctie voor de komende 3 jaar ingekocht op een wijze dat continuiteit is geborgd en
voldaan wordt aan de arbeidstijdenwet.
Conform advies wordt besloten:
1. De overeenkomst met Kwintes vast to stellen inzake de inkoop van 24/7 bereikbaarheid &
beschikbaarheid en crisisregiefunctie.
2. Mandaat to verlenen aan de manager inkoop en contractbeheer Gooi en Vechtstreek om de
toelating van de contractpartij uit to voeren.
3. Mandaat en, voor zover het betreft de bevoegdheid van de burgemeester, tevens volmacht
to verlenen aan de manager Inkoop en contractbeheer Regio Gooi en Vechtstreek om het
contractbeheer uit to voeren, waartoe worden gerekend ingebrekestelling, ontbinding, vorderen
van nakoming, opzegging van een overeenkomst en alle andere besluiten, die hiermee
verband (kunnen) houden, met uitzondering tot het voeren van een rechtsgeding.
4. De kosten voor product 1 (bereikbaarheid en beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel
en beveiliging), product 2 (inzet t.b.v. de crisisregiefunctie), product 3 (inzet op locaties voor
Scheiden Wonen en Zorg) komen ten taste van de bestaande regionale begroting
Bescherming & Opvang. De kosten voor product 4 (oproepen en uitrukken van zelfstandig
wonende clienten) worden gedekt uit het daarvoor bestaande budget Wmo van de gemeente
Blaricum.
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Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 19 maart 2019

Datum

19 maart 2019

Voorzitter

Secretaris
j
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