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Afwezige leden

1.

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

1.a.

Besluitenlijst 4 december 2018
Besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

1.b.

Meerjaren Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 Blaricum
Korte inhoud: Eens in de vier jaar wordt een nieuw Integraal Veiligheidsplan vastgesteld. Op
basis van het Integraal Veiligheidsplan wordt een keer per twee jaar een uitvoeringsplan
opgesteld. In het uitvoeringsplan worden doelen en prioriteiten vertaald Haar concrete acties.
Per prioriteit wordt aangegeven wie wanneer Welke acties onderneemt. Het uitvoeringsplan is
leidend maar biedt ook ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en omstandigheden.
Conform advies wordt besloten:
1. In to stemmen met het meerjaren Integraal Veiligheidsplan 2019-2022.
2. Het meerjaren Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 ter vaststelling voor to leggen aan het
Presidium van 7 januari 2019.

1.c.

Aanbesteding nieuwe Arbodienst, met ingang van 1 januari 2019
Conform advies wordt besloten:
1. In to stemmen met de uitkomst van de aanbesteding Arbodienstverlening 2019-2021.
2. Een overeenkomst gaan to gaan met de winnende partij: Zorg van de Zaak.
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Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis
2.a.

Vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2019
Kennis nemen van het Actieplan Boa's 2019 Vaststellen van het Beleidsplan
Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2019-2022
Korte inhoud: Voorgesteld wordt om het Uitvoeringsprogramma VTH 2019 vast to stellen.
Hierin is opgenomen de inzet van de VTH-organisatie in 2019 en de bestuurlijke prioriteiten.
Het Actieplan Boa's 2019 bevat een toelichting op de Boa-bevoegdheden, de beschikbare
Boa-capaciteit en prioriteiten. Daarnaast wordt voorgesteld om het VTH-beleidsplan 20192022 vast to stellen. Dit is het kader stellend document dat richting geeft aan de uitvoering,
ontwikkeling en kwaliteit van de VTH-organisatie voor de komende jaren. Dit plan bevat onder
andere de doelstellingen en prioriteiten voor de komende jaren.
Conform advies wordt besloten:
1. Het Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2019 vast to stellen en
dit ter kennisname aan de raad to sturen.
2. Het Beleidsplan Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2019-022 vast to stellen en dit ter
kennisname aan de raad to sturen.
3. Kennis to nemen van het Actieplan Boa's 2019.

2.b.

Subsidie- en borgstellingsverzoek BLTC ikv overname hal Tennis- en Squash Centrum
Blaricum
Korte inhoud: De Blaricumse Lawn en Tennis Club (voortaan: BLTC) verzoekt de gemeente
een subsidiebijdrage to verlenen voor de aankoop van het Tennis- en Squash Centrum
Blaricum (voortaan: de hal). Met de aankoop van de hal - inclusief horeca gelegenheid - wil de
vereniging een verbeterd aanbod genereren voor haar leden, teneinde ledengroei na to
streven en een toekomstbestendige vereniging to worden. De vereniging vraagt een bijdrage
van 30% van de totale kosten (aankoop van de hal incl. verbouwing en btw) a €1.305.000,
hetgeen neerkomt op een subsidiebedrag van € 391.500.
Het college besluit:
1. Niet akkoord to gaan met het via een subsidie van € 391.500 meefinancieren van de
aankoop van de tennishal en horecagedeelte.
2. Akkoord to gaan met een garantstelling van maximaal € 250.000 onder voorwaarde van
goedkeuring van Stichting Waarborgfonds Sport.
3. De Raad hierover via een informatiebrief to informeren.

2.c.

Koopovereenkomst voor gronden op BusinessPark27
Korte inhoud: Een ontwikkelaar wil een koopovereenkomst sluiten voor gronden in
BusinessPark27 ten behoeve van een bedrijfspand in de zogenaamde zone Grote Bedrijven.
Het betreft een bedrijfspand voor huisvesting van het eigen bedrijf. Het pand bevat tevens 5
bedrijfsunits voor de verhuur. Er is ambtelijke overeenstemming over het schetsontwerp voor
het gebouw en de voorwaarden en condities voor grondaankoop.
Conform advies wordt besloten:
1. In to stemmen met de koopovereenkomst en bijbehorende bijlagen.
2. Aan wethouder mevrouw A.M. Kennis het mandaat to verlenen om de koopovereenkomst to
ondertekenen namens burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum.

3.

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

3.a.

Huisvestingsverordening 2019
Korte inhoud: De huidige huisvestingsverordening Gooi en Vecht is vier jaar geldig en loopt tot
1 juli 2019. In het kader van de herijking en vernieuwing van deze verordening is gevraagd om
onze zienswijze to geven op de ontwerp bouwstenennota huisvestingsverordening 2019.
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Conform advies wordt besloten:
1. Kennis to nemen van de bijgevoegde ontwerp bouwstenennota voor de nieuwe
Huisvestingsverordening 2019;
2. De voorgesteide gemeentelijke zienswijze voor to leggen aan de raad.
3.b.

Ontwerp Actieplan Geluid Blaricum 2018-2023
Korte inhoud: Op 17 oktober 2017 heeft het college de geluidsbelastingkaart voor Blaricum
vastgesteld. In vervolg hierop is Blaricum verplicht een actieplan geluid vast to stellen waarin
het beleid voor de komende 5 jaar met betrekking tot verkeerslawaai rond gemeentelijke
wegen wordt beschreven. Om aan deze verplichting to voldoen is het voorstel om het
bijvoegde ontwerp actieplan geluid vast to stellen.
Conform advies wordt besloten:
1. Het ontwerp actieplan geluid Blaricum 2018-2023 vast to stellen;
2. Akkoord to gaan met de overschrijding van de plandrempel van 70 d6 Lden op 1 woning;
3. Een ieder in de gelegenheid to stellen tot het indienen van een zienswijze;
4. De raad to informeren over het ontwerp actieplan geluid en op deze wijze in de gelegenheid
to stellen om haar mening kenbaar to maken;
5. Aan de raad voor to stellen Been zienswijze in to dienen Haar aanleiding van het ontwerp
actieplan geluid.

4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.C. Knoop

4.a.

Inkoop jeugdbescherming en jeugdreclassering
Korte inhoud: Om de continu'iteit van de jeugdbescherming en jeugdreclassering to
waarborgen, hebben de verantwoordelijke portefeuillehouders het besluit genomen om uit het
bovenregionaal inkooptraject Noord-Holland to stappen. Dit besluit moet formeel nog
bekrachtigd worden door het college B&W.
Conform advies wordt besloten:
1. Het besluit van de verantwoordelijke portefeuillehouders Jeugd om met terugwerkende
kracht per 1 oktober 2018 niet langer deel to nemen aan het Noord Hollandse bovenregionaal
inkooptraject "Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en Maatwerk" to bekrachtigen.
2. Into stemmen om bij de verlenging van het huidige contract jeugdbescherming en
jeugdreclassering dezelfde tarieven to hanteren zoals opgenomen bij het eerder vastgestelde
toelatingsdocument "Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en Maatwerk" (collegevoorstel
18107)

4.b.

Subsidie Versa Welzijn 2019
Korte inhoud: Versa Welzijn vervult in het zogenoemde preventief voorveld een belangrijke rol.
Het gaat daarbij om het ondersteunen van specifieke doelgroepen waarbij signaleren en
verbinden centraal staat. De afspraken zijn weergegeven in een overzicht'Doelstelling en
Afspraak 2019' per doelgroep (Jeugd, Volwassenen, Senioren). In 2018 heeft bestuurlijke
afstemming plaatsgevonden met Versa en de betrokken portefeuillehouders. In dit voorstel
worden 'doelstelling en afspraak 2019' aan het college voorgelegd en wordt gevraagd in to
stemmen met het verlenen van budgetsubsidie voor 2019.
Conform advies wordt besloten:
1. Ten behoeve van Versa Welzijn in to stemmen met het verlenen van budgetsubsidie voor
2019 voor een bedrag van €419.207.
2. In to stemmen met de in de bijlage geformuleerde 'Doelstelling en Afspraak diensten Versa
Welzijn 2019'.
3. In to stemmen met het overhevelen van het persoonsvolgend gefinancierde onderdeel AMW
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(algemeen maatschappelijk werk) en IVTH (intensieve vrijwillige thuishulp) Haar
budgetfinanciering (hiermee onderdeel van €419.207) .
4. €15.000 extra beschikbaar to stellen voor het door Versa Welzijn ondersteunen en het
organiseren van het vrijwilligerswerk in de Blaercom in 2019 (hiermee onderdeel van
€419.207).
4.d.

Herstel brandscheiding Scholencomplex Bijvanck
Korte inhoud: Voor het herstel van de brandscheiding van Scholencomplex Bijvanck zijn twee
spoedaanvragen ontvangen. De tekortkomingen aan de brandscheiding dienen in het kader
van veiligheid verholpen to worden.
Conform advies wordt besloten:
1. De spoedaanvraag voorzieningen huisvesting onderwijs in behandeling to nemen;
2. Dat herstel van de brandscheiding in het kader van veiligheid noodzakelijk is en niet een
jaar kan wachten;
3. Voor het herstel van de brandscheiding een bedrag van € 7.695,= (inclusief BTW)
beschikbaar to stellen ten taste van onvoorziene uitgaven to brengen.

4.e.

Transformatieplan Zorg voor de Jeugd 2019-2020
Korte inhoud: De afgelopen maanden is in samenwerking met diverse partijen zoals
jeugdhulpaanbieders, consulenten en verwijzers het transformatieplan Zorg voor de Jeugd
Gooi en Vechtstreek opgesteld. In dit plan is beschreven Welke maatregelen de gemeenten
(Blaricum, Laren, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Weesp en Wijdemeren) de komende
jaren gezamenlijk Witten uitvoeren om het jeugdhulpstelsel beter to laten functioneren. Het
ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het transformatieplan goedgekeurd.
Hierdoor ontvangen de gemeenten financiele middelen om de maatregelen zoals opgenomen
in het plan uit to voeren.
Conform advies wordt besloten:
1. Het transformatieplan Zorg voor de Jeugd Gooi en Vechtstreek vast to stellen.
2. De Regio Gooi en Vechtstreek to verzoeken om vanaf 1 januari 2019 de coordinatie uit to
voeren en hierover to rapporteren richting het Rijk en de gemeenten Blaricum, Gooise Meren,
Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren.
3. De gemeenteraad to informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 18 december 2018
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