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Afwezige leden

1.

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

1.a.

Besluitenlijst 16 oktober 2018
Besluit: conform vastgesteld.

1.b.

Periodieke check geheimhoudingen
Korte inhoud: Periodieke check geheimhoudingen (3e kwartaal)
Het college besluit om de geheimhouding to behouden, omdat deze nog actueel is.

1.c.

Deelname experiment centraal tellen van de stemmen tijdens de verkiezingen 2019
Korte inhoud: de gemeenteraad voor to stellen om deel to nemen aan het experiment centraal
tellen van de stemmen tijdens de verkiezingen van 2019.
Conform advies wordt besloten de raad voor to stellen om deel to nemen aan het experiment
centraal tellen van de stemmen bij de verkiezingen 2019.

1.d.

Ledenraadpleging VNG CAO Gemeenten
Conform advies zal stem worden uitgebracht.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Besluit op bezwaar opleggen last onder dwangsom wegens het van een toegangspoort
in afwijking omgevingsvergunning
Korte inhoud: Besluit op bezwaar opleggen last onder dwangsom oprichten toegangspoort in
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afwijking omgevingsvergunning.
Conform advies wordt besloten:
1. Zich to conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften en het
bezwaarschrift ontvankelijk en
ongegrond to verklaren;
2. Het primaire besluit in stand to laten met aanvulling van de motivering met betrekking tot wat
betreft de terminologie
(voor)erfgrens en perceelgrens;
3. Een nieuwe begunstigingstermijn to verlenen tot zes weken na de verzenddatum van het
besluit.
2.c.

Verwerking begrotingswijzigingen 2018 en resultaatuitkering 2017 van de Regio G&V.
Korte inhoud: De begroting 2018 van de Regio Gooi & Vechtstreek (G&V) is op een aantal
punten door middel van een begrotingswijziging gewijzigd. De raden zijn hierover vooraf
geinformeerd en in de gelegenheid gebracht om hierop een zienswijze in to dienen, voor zover
de wijzigingen gevolgen hadden voor de omvang van de gemeentelijke bijdrage aan de Regio
G&V. Inmiddels heeft het Algemeen Bestuur van de Regio G&V over de begrotingswijzigingen
een besluit genomen. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur van de Regio G&V besloten om
in 2018 een bedrag uit to keren aan de gemeenten, voortkomend uit het rekeningresultaat
2017 van de regio. Daarom wordt de raad nu gevraagd in to stemmen met de
begrotingswijzigingen die het gevolg zijn van de besluitvorming van de Regio G&V.
Conform advies wordt besloten in to stemmen met het voorgelegde raadsvoorstel en het
bijbehorend raadsbesluit.

3.

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

3.a.

Aanpak Middenweg Blaricum
Korte inhoud: Op de Middenweg wordt - tussen de Dorpstraat en de Schoolstraat - een
wijziging voorgesteld aan het wegprofiel. Hiertoe is een conceptontwerp opgesteld. De in dit
concept ontwerp voorgestelde wijziging draagt bij aan een verbetering van de doorgang voor
de brandweer, het verbeteren van de bereikbaarheid van de uitwegen van de woningen en het
in stand houden van de mogelijkheid om to parkeren. Tegelijkertijd wordt ook de bestrating van
de rijbaan en de trottoirs aangepakt.
Conform advies wordt besloten:
1. Akkoord to gaan met het concept ontwerp voor het aanpassen van parkeersituatie aan de
Middenweg — tussen de Dorpstraat en Schoolstraat in het kader van het vastgestelde
Gemeentelijke verkeer en vervoersplan Blaricum.
2. Tegelijkertijd met de onder punt 1 genoemde aanpassing aan de parkeersituatie to kiezen
voor het herbestraten van
de bestrating en het vervangen van de trottoirs op de Middenweg — tussen de Dorpstraat en
Schoolstraat.
3. De kosten (directie raming) inclusief voorbereiding en toezicht van € 120.000 to dekken voor
€ 75.000 budget
wegen en straten en voor € 55.000 uit het budget GVVP Blaricum.
4. De raad to vragen het benodigde budget van € 130.000 vrij to laten vallen ten behoeve van
de uitvoering van de Aanpak Middenweg Blaricum.
5. De 21ste begrotingswijziging 2018 vast to stellen.

4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.C. Knoop

4.a.

Inning eigen bijdrage 2017 en 2018
Korte inhoud: Na controle is gebleken dat niet alle aanbieders van Wmo voorzieningen in 2017
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en een deel van 2018 de aanlevering van gegevens aan het Centraal Administratiekantoor
(CAK) voor de inning van de eigen bijdrage goed hebben gedaan. Hierdoor lopen gemeenten
mogelijk inkomsten uit de eigen bijdragen mis. Contractueel kunnen de aanbieders verplicht
worden om alsnog aan to leveren. Dit heeft echter gevolgen voor inwoners en brengt extra
werk met zich mee voor de Uitvoeringsorganisaties. Het gevolg voor inwoners is dat zij worden
geconfronteerd met stapelfacturen. Stapelfacturen zijn facturen waarin alle niet betaalde eigen
bijdrage door de inwoner in een factuur worden verzameld en Haar inwoners worden gestuurd
met het verzoek het totaalbedrag van de openstaande perioden to voldoen.
Conform advies wordt besloten:
1. Ermee in to stemmen dat aanbieders die in/voor een deel van 2017 verzuimd hebben
gegevens bij het Centraal Administratiekantoor (CAK) aan to leveren voor de inning van de
eigen bijdrage, dit over 2017 niet hoeven to doen en hiermee accepteren dat de gemeente
inkomsten mist.
2. De aanbieders opdracht to geven om over 2018 de ontbrekende gegevens alsnog aan to
leveren.
3. Aan de hand van bijgevoegde informatiebrief de raad to informeren over de besluiten die
voortkomen uit voorstellen 1
en 2. Verzending van de brief kan pas op het moment dat de besluiten van alle gemeenten bij
de regio binnen zijn en
gelijkluidend zijn.

4.b.

Adviesraad sociaal domein
Korte inhoud: Op basis van het advies van de Sociaal Domein Raad Blaricum wordt
voorgesteld de (clienten)participatie in het sociaal domein voor de toekomst to borgen door
deze to beleggen bij de in HEL-verband opgerichte Adviesraad sociaal domein.
Conform advies wordt besloten:
De raad voor to stellen de (clienten)participatie in het sociaal domein voor de toekomst
to borgen door deze to beleggen bij de in HBEL-verband opgerichte Adviesraad sociaal
domein en daartoe:
a. de Verordening adviesraad sociaal domein HBEL vast to stellen;
b. de Verordening Wmo-adviesraad van 21 september 2010 en de Verordening
Clientenparticipatie Participatiewet 2015 van 9 december 2014 in to trekken

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 30 oktober 2018
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