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1.

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

1.a.

Besluitenlijst 3 maart 2015
Conform vastgesteld.

1.b.

Trouwen op een alternatieve locatie, Schapendrift 53, 1261 HM Blaricum.
Korte inhoud: Verzoek om te mogen trouwen op het adres Schapendrift 53, 1261 HM Blaricum.
Conform advies wordt besloten akkoord te gaan met de alternatieve trouwlocatie Schapendrift
53, 1261 HM Blaricum.

1.c.

Schrijfwijzer
Korte inhoud: De ontwikkeling van een stijlboek (schrijfwijzer) is onderdeel van de
communicatienota 2014-2016 voor de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Communicatie
heeft dit document opgesteld met richtlijnen voor de algemene schrijfwijze voor de BEL
Combinatie en de gemeente Blaricum. Voor cijfers, hoofdletters, afkortingen etc, opbouwtips
voor teksten en de stijl waarin we schrijven. Samen zijn dit de ingrediënten voor een uniforme
en professionele schriftelijke communicatie van de gemeente Blaricum.
Conform advies wordt besloten kennis te nemen van de schrijfwijzer als richtlijnen voor
schriftelijke communicatie binnen de BEL Combinatie en gemeente Blaricum.

1.d.

Aanwijzen collectieve festiviteit 2015 (Koningsdag)
Korte inhoud: In artikel 4:2, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening Blaricum 2010
is bepaald dat het college per kalenderjaar dagen of dagdelen aanwijst als zijnde een
collectieve feestdag.
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Conform advies wordt besloten aan te wijzen als collectieve festiviteit waarvoor de
geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit algemene regels
voor inrichtingen milieubeheer en artikel 4:5 van de Algemene plaatselijke verordening
Blaricum 2010 niet gelden:
op de volgende dag voor de gehele gemeente:
27 april 2015, viering Koningsdag.
2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Koopovereenkomst De Realisatie BV voor gronden in deelplan B van De
Blaricummermeent
Korte inhoud: Met De Realisatie B.V. worden sinds september 2014 gesprekken gevoerd over
het kopen van gronden in De Blaricummermeent voor de ontwikkeling van grondgebonden
woningen. De gesprekken hebben geresulteerd in ambtelijke overeenstemming over het
schetsontwerp voor 17 koopwoningen en de voorwaarden en condities voor grondaankoop in
twee fasen in deelplan B.
Conform advies wordt besloten:
1. In te stemmen met de koopovereenkomst fase 1 en fase 2 en bijbehorende bijlagen.
2. Wethouder A.M. Kennis mandaat verlenen voor het ondertekenen van de
koopovereenkomst en bijlagen namens burgemeester en wethouders van de
gemeente Blaricum.

3.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer B.H.E. Lüken

3.a.

Monitor, werkplan en financiën sociaal domein
Korte inhoud: Bijgaand ontvangt u verschillende stukken over het sociaal domein: • De
inhoudelijke voortgangsrapportage over het laatste kwartaal van 2014. • Een werkplan over
2015 • Een raadsinformatiebrief met o.a. een overzicht van de projectbudgetten van 2015. De
inhoudelijke voortgangsrapportage bevat een verantwoording over de resultaten die in 2014
zijn bereikt. Het merendeel van de resultaten is volgens plan bereikt. Punten die nog open
staan zijn meegenomen in het werkplan voor 2015. Het werkplan 2015 voor het project sociaal
domein is primair gericht op het realiseren van de doelen die in de lokale keuzenota zijn
benoemd. Net als vorig jaar worden diverse punten samen met de regio en de HBEL
opgepakt. Deze zijn verwerkt in een gezamenlijke planning, die nog volgt. De samenwerking
met de HBEL wordt intensiever. De raadsinformatiebrief bevat informatie over diverse
financiële thema’s, waaronder een overzicht van de budgetten van het project sociaal domein.
De overschotten over 2014 worden ingezet voor de voortzetting van het project in 2015.
Verder wordt o.a. een toelichting gegeven op het objectief verdeelmodel dat in 2016 ingaat en
de budgetten voor de decentralisaties. Informatie over de feitelijke besteding van de
budgetten, is nog niet beschikbaar.
Conform advies wordt besloten de inhoudelijke monitor, het werkplan en de financiële
raadsinformatiebrieven ter informatie voor te leggen aan de raad.

4.b.

Plaatsing leerlingen schakelklas COBO
Korte inhoud: Sinds eind februari 2015 is bekend dat een statushouders gezin is gehuisvest in
de gemeente Blaricum. Twee leden van dit gezin zijn onder de 12 jaar en hebben recht op
onderwijs en zijn aangemeld bij de OBS Bijvanck. Vanwege het feit dat beide kinderen geen
Nederlands spreken of lezen zijn ze doorverwezen naar de schakelklas COBO in Hilversum.
Voor plaatsing is toestemming van het college nodig.
Conform advies wordt besloten:
1. toestemming te verlenen voor het plaatsing van twee Blaricumse leerlingen in de
schakelklas-COBO;
2. een gemeentelijke bijdrage van maximaal € 9600 betaalbaar te stellen aan de
schakelklas COBO en dit bedrag mee te nemen in de zomernota 2015 ten laste van
kostenplaats Peuterspeelzalen/overige kosten (66500402-634399);
3. regionaal de positie van het primair onderwijs, het samenwerkingsverband en de
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gemeente, met betrekking tot de bekostiging van de ondersteuning ter bevordering van
de beheersing van de Nederlandse taal, te bespreken met als doel om op regionaal
niveau te komen tot een gezamenlijke werkwijze.
4.c

Structurele formatie team Maatschappelijke Ontwikkeling sociaal domein
Korte inhoud: In het voorstel wordt de structurele formatie beschreven die nodig is om de
nieuwe taken in het sociaal domein uit te voeren.
Conform advies wordt besloten:
1. in te stemmen met scenario 2;
2. de financiële vertaling van scenario 2 mee te nemen in de zomernota 2015 en de
lasten voor 2016 en verder mee te nemen in de kadernota en de begroting voor de
komende jaren;
3. vooruitlopend op de vaststelling van de zomernota de benodigde middelen voor de
formatie beschikbaar te stellen aan de BEL Combinatie.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 17 maart 2015

Datum

Voorzitter
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