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Voor¿itter
Griffier/secretaris

mw. J.N. de Zwart-Bloch
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

Afwezige leden

1

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

1.a.

Besluitenlijst

3

juli 2018

Besluitenlijst conform vastgesteld.

1.b.

Mediatraining college Blaricum 2018
Korte inhoud: Mediatraining met als doel om het gehele college te trainen in verschillende
vormen van het te woord staan van en omgaan met de pers.
Het college besluit:
1. ln te stemmen met een media(crisis)training (in BEL verband) voor alle leden van het
college en de communicatieadviseurs, verzorgd door De Later Communicatie.
2. De kosten (€ 3.500) ten laste te brengen van het opleidingsbudget (438020) van het
college.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Koopovereenkomst bouwkavel D-24 (deelplan D in de Blaricummermeent)
Korte inhoud: Met de heer en mevrouw Breedveld is een optieovereenkomst gesloten voor de
vrije kavel D-24 in deelplan D van de Blaricummermeent. De optietermijn is verstreken. Het
woningontwerp is door het Supervisieteam geaccordeerd.
Conform advies wordt besloten in te stemmen met de bijgevoegde koopovereenkomst
betreffende een stuk grond in deelplan D van de Blaricummermeent bestemd voor de bouw
van een vrijstaande woning.
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2.b

Koopovereenkomst voor gronden in deelplan D van De Blaricummermeent
Korte inhoud: Een ontwikkelaar wil een koopovereenkomst sluiten voor gronden ín De
Blaricummermeent ten behoeve van 14 grondgebonden woningen. Deze ontwikkelaar is de
winnaar van de selectieprocedure voor ontwikkelvlek D2a. Dit heeft vervolgens in maart 2018
geresulteerd in ambtelijke overeenstemming over de vooruvaarden en condities voor
grondaankoop. Het ontwerp is inmiddels goedgekeurd door het projectbureau en het
supervisieteam.
Conform advies wordt besloten:
1. ln te stemmen met de koopovereenkomst en bijbehorende bijlagen.
2. Aan wethouder mevrouw A.M. Kennis het mandaat te verlenen om de koopovereenkomst te
ondertekenen namens burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum.

2.c.

Verkoop gronden op BusinessPark27 t.b.v. gezamenlijke ontsluiting zone Kop
Korte inhoud: De gemeente en Synchroon hebben ambtelijk overeenstemming bereikt over
een gezamenlijke ontsluiting van hun grondgebied in de zone Kop van BusinessPark2T.
Daarbij is het logisch dat de helft van de inrit op grondgebied van Synchroon en de andere
helft op grondgebied van de gemeente ligt. Synchroon en de gemeente zijn ambtelijk een prijs
voor de betreffende gronden overeengekomen. De gemeente legt de inrit en de riolering aan.
Synchroon betaalt daarvoor een bijdrage. Kadastrale kosten en notariskosten worden gedeeld
Conform advies wordt besloten:
1. ln te stemmen met de verkoop van grond ten behoeve van een gezamenlijke ontsluiting
2. Aan wethouder mevrouw A.M. Kennis het mandaat te verlenen om de koopovereenkomst te
ondertekenen namens burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum.

3.

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

3.a.

Ontwerp Omgevingsvisie Provincie Noord-Holland
Korte inhoud: Vanaf 18 juni tot en met 30 juli 2018 ligt het ontwerp van de Omgevingsvisie van
de provincie Noord-Holland ter inzage.ln de visie (voorheen structuurvisie en streekplan)
worden een achttal ontwikkelingen in de leefomgeving beschreven en (voor zover mogelijk)
afgewogen. Regionaal is een inspraakreactie op de visie voorbereid.
Conform advies wordt besloten:
L ln te stemmen met de regionale inspraakreactie op de ontwerp Omgevingsvisie NoordHolland 2050, waarop ín hoofdlijnen wordt ingegaan op:

.
o
.
.
o
o
.
¡

Het overeind houden van de ambities in de visie ten aanzien van de principes
binnenstedelijk bouwen, het behouden en versterken van natuur en landschap.
Meer inzoomen op het beheer en investeren in landschap en erfgoed.
Geen verdere compartimentering van de wateren lJmeer en Gooimeer. Dat betekent
dat een nieuwe verbinding van Almere met Amsterdam onder het water door moet.
Aandacht voor blijvende betaalbaarheid van de woningmarkt.
Er is een grote mobiliteitsopgave, ingezet wordt op een vergroting van de capaciteit
van het OV en weg- en fietsnetwerk. Regionaal wordt er voor gepleit om, gelet op
vooral in te zetten op OV en fietsverkeer.
Het MIRT onderzoek heeft geresulteerd in een gedragen maatregelenpakket met een
focus op OV, knooppuntenontwikkeling, fiets en de 41. lndien weguitbreiding op
termijn noodzakelijk is, dan dient dit goed ingepast te worden. Voor de A1 betekent dit
een verdiepte ligging en/of tunnel.
Wij ondersteunen de benadering mbt sterke kernen en regio's.
Verduurzaming van gebouwen is een grote ambitie. ln de visie wordt gemist hoe dit
moet worden gefinancierd.

2. De ontwerp Omgevingsvisie en de regionale inspraakreactie ter kennis neming te brengen
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aan de raad.

4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.C. Knoop

4.a.

lnkoop Beschermd Wonen regio Gooi & Vechtstreek
Korte inhoud: Om de ambities uit het beleidsplan Bescherming en Opvang2017-2020 waar te
maken is een nieuwe inkoopprocedure noodzakelijk. Met dit inkooptraject wordt het mogelijk
gemaakt dat inwoners eerder zelfstandig gaan wonen door de invoering van het principe
'scheiden wonen en zorg'. Daarnaast worden er zeven nieuwe plekken ingekocht voor
inwoners met een actieve verslaving.
1. Het toelatingsdocument Beschermd Wonen 2019-2021 vast te stellen.
2. Binnen de regionale begroting Bescherming en Opvang zeven (7) extra regionale plekken
Beschermd Wonen voor cliënten met een actieve verslaving in te kopen;
3. Mandaat te verlenen aan de manager inkoop en contractbeheer Regio Gooi en Vechtstreek
om de toelating van inschrijvers Beschermd Wonen uit te voeren;
4. Mandaat en, voor zover het betreft de bevoegdheid van de burgemeester, tevens volmacht
te verlenen aan de manager lnkoop en contractbeheer Regio Gooi en Vechtstreek om het
contractbeheer uit te 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.b.

Uitvoering overeenkomst Jeugdzorgplus lntermetzo
Korte inhoud: Gemeenten hebben sinds 2015 een contract met lntermetzo voor jongeren die
na een uitspraak van een rechter gesloten opgenomen moeten worden (Jeugdzorgplus). ln het
nalaar van 2017 heeft lntermetzo een nieuwe directie gekregen. Deze directie wilde vanwege
bedrijfseconomische redenen niet akkoord gaan met het contract van onze gemeenten.
Sindsdien zijn er diverse gesprekken gevoerd, waarbij lntermetzo op het standpunt blijft staan
dat de totale contractwaarde 35.000 euro meer moet zijn.
Besluit: conform
Conform advies wordt besloten de overeenkomst Jeugdzorgplus vast te stellen en hiermee in
te stemmen met een verhoging van regionaal € 35.000 euro voor de uitvoering van de
overeenkomst.

9.

Rondvraag
Het college besluit mw. De Zwart-Bloch voor te dragen als portefeuillehouder in het OFGV

Aldus vastgesteld in de vergaderíng van Blaricum gehouden op 24 juli 2018

Datum

Voor¿itter

24 juli 2018

Secretaris

24,,-.rcLr[ore-\
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