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

Besluitenlijst 20 november 2018
Besluitenlijst conform vastgesteld.

1.b.

Zienswijze regionale samenwerkingsagenda regio Gooi en Vechtstreek.
Korte inhoud: Regio Gooi en Vechtstreek vraagt de gemeenteraden om een zienswijze (per
programma speerpunten aangeven) ten aanzien van de regionale samenwerkingsagenda
2019 - 2022.
Het college besluit het voorstel aan to houden, teneinde dit eerst to bespreken met de 2
regioambassadeurs.

1.c.

Beeindiging lidmaatschap Dimpact
Korte inhoud: De BEL Combinatie en haar deelnemende gemeenten zijn in 2011 en
vervolgens nogmaals per gemeente in 2013 lid geworden van de cooperatieve vereniging
Dimpact. Deze vereniging beoogt voordelen to bieden in de vorm van kennisdeling,
standaardisatie, kostenbesparing en continuiteit van ICT oplossingen. In de afgelopen 3 jaren
is gebleken dat de voordelen die de gemeenten en de BEL Combinatie voor ogen hadden,niet
gerealiseerd worden. Als voornaamste reden kunnen we het volledig outsourcen van de ICT
BEL Combinatie benoemen. De diensten van Dimpact sluiten niet meer aan op de inrichting
van BEL Combinatie.
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Conform advies wordt besloten:
Het lidmaatschap met de cooperatieve vereniging Dimpact to beeindigen en de raad via een
raadsinformatiebrief hierover to informeren.
2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Huur met recht van opstal Sportpark Oostermeent
Korte inhoud: Met de Scouting, EHBO en het Paardencentrum is onder voorbehoud van
goedkeuring college overeenstemming over een nieuwe overeenkomst.
Conform advies wordt besloten:
1. Een huurovereenkomst met huurafhankelijk recht van opstal aan to gaan met EHBO
vereniging Blaricum.
2. Een huurovereenkomst met huurafhankelijk recht van opstal aan to gaan met Stichting
Scouting Blaricum.
3. Een huurovereenkomst met huurafhankelijk recht van opstal aan to gaan met Stichting
Paardencentrum Blaricum.
4. De jaarlijkse inkomsten ad € 3 to verantwoorden op kostenplaats 91030000/533000 (overige
gebouwen en gronden/ pacht).
5. De kosten van vestiging rechten van opstal inclusief bijkomende kosten ad € 4.500 to
verantwoorden op kostenplaats 91520000-438099 (Sportpark Oostermeent).

2.b.

Verenigingsmonitor sportverenigingen Blaricum
Korte inhoud: Kennisnemen van Verenigingsmonitor Blaricum en Verenigingsmonitor BEL en
de raad ter informatie beide rapportages toe to sturen.
Conform advies wordt besloten:
1. Kennis to nemen van de Verenigingsmonitor Blaricum en de Verenigingsmonitor BEL.
2. Beide rapportages aan Raad ter informatie toe to sturen.

2.c.

Gewijzigde financieringsovereenkomst BNG Blaricum
Korte inhoud: Gewijzigde financieringsovereenkomst BNG Blaricum
Conform advies wordt besloten:
1. Het kredietlimiet vast to stellen op € 1.000.000;
2. Het intradaglimiet vast to stellen op € 2.000.000;
3. De gewijzigde financieringsovereenkomst aan to bieden aan de burgemeester ter
ondertekening.

3.

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

4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.C. Knoop

4.a.

Halfjaarrapportage Sociaal Domein 2018 HBEL
Korte inhoud: De rapportage bevat informatie over de voorlopige uitnutting van de budgetten
en een prognose voor de verwachte bestedingen aan het eind van 2018 o.b.v. de ingezette
maatwerkvoorzieningen.
Conform advies wordt besloten:
1. Kennis to nemen van de halfjaarrapportage Sociaal Domein 2018 HBEL.
2. Kennis to nemen van de prognose van een tekort op de maatwerkvoorzieningen HBEL van
(afgerond) € 400.000.
3. De halfjaarrapportage Sociaal Domein 2018 HBEL (inclusief raadsinformatiebrief) ter
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kennisname to verstrekken aan de raad
4.b.

Subsidie de Blaercom
Korte inhoud: Jaarlijks wordt aan de Blaercom een subsidie verleend en wordt de subsidie van
het afgelopen jaar vastgesteld. Dit voorstel heeft betrekking op de vaststelling van de subsidie
voor 2017 en het verlenen van de subsidie voor 2019
Conform advies wordt besloten:
1. Ten behoeve van de Blaercom in to stemmen met het verlenen van een subsidie voor 2019
van € 50.000 en
2. De subsidie 2017 vast to stellen op € 51.060

4.c.

Concept-marktbewerkingsplan "Werken aan werk"
Korte inhoud: Vanuit de regio Gooi en Vechtstreek is aan de raden van de regiogemeenten het
concept-marktbewerkingsplan "Werken aan werk" aangeboden met het verzoek hier input op
to geven.
Besloten wordt de gemeenteraad to vragen om input to leveren aan de regio Gooi en
Vechtstreek op het concept-marktbewerkingsplan "Werken aan werk" .
Met de griffier en presidium zal worden afgestemd hoe de input bij de raad wordt opgehaald in
januari.

4.d.

Brief inzake weidevogelprotocol De kampen
Korte inhoud: De Agrarische Stichting Blaricum heeft op 31 oktober 2018 een brief gestuurd
over het weidevogelprotocol NNN-deel De Kampen.
Het college besluit kennis to nemen van de brief over het weidevogelprotocol NNN-deel De
Kampen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 4 december 2018
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