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Afwezige leden

1.

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

1.a.

Besluitenlijst 24 april 2018
Besluitenlijst conform vastgesteld.

l.b.

Overdracht beheer kunstcollecties
Korte inhoud: Voor huisvesting van het kunstdepot in het Raadhuis in Laren gaan kosten in
rekening gebracht worden die niet in het eerdere voorstel waren verwerkt.
Conform advies wordt besloten in te stemmen met vergoeding van 50% van de
huisvestingskosten van de op te richten stichting voor het kunstdepot in het Raadhuis te Laren
ad. € 2950 per jaar en deze te verwerken in de begroting m.i.v. 2019.

l.c.

ENSIA verantwoordingsrapportage Suwinet 2017
Korte inhoud: De introductie van ENSIA heeft het cyclische proces van informatiebeveiliging
gewijzigd. Onder de ENSIA wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over de
informatieveiligheid aan de toezichthoudende departementen en de gemeenteraad. De nu
voorliggende collegeverklaring Suwinet heeft in het nieuwe proces een belangrijke rol. Het
geeft aan waar verbeteracties nodig zijn.

Conform advies wordt besloten in te stemmen met de aan dit voorstel toegevoegde
"Collegeverklaring ENSIA 2017 inzake lnformatiebeveiliging Suwinet" en de raad hierover te
informeren.
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Ld.

ENSIA verantwoording Baseline lnformatie Veiligheid Nederlandse Gemeenten (BlG) en
dashboard informatieveiligheid 201 7
Korte inhoud: Deze verantwoordingsrapportages BIG (Baseline lnformatiebeveiliging
Nederlandse Gemeenten) geven (management)informatie over de stand van zaken met
betrekking tot informatiebeveiliging en privacy over 2017. De verantwoording is aangepast
naar de nieuwste vereisten van rapporteren via de ENSIA systematiek (wettelijke verplichting).
ln het jaarverslag aan de gemeenteraad is een aparte paragraaf opgenomen over de
informatiebeveiliging.
Conform advies wordt besloten:
1. Kennis te nemen van de verantwoordingsrapportages.
2. De juistheid en volledigheid van de ontvangen verantwoording vast te stellen
3. De raad te informeren.

1.e

Uitvoeringsplan Veiligheid 201 I
Korte inhoud: Dit betreft het Uitvoeringsplan Veiligheid 2018 naar aanleiding van het meerjaren
ntegraal Veil igheidsplan 201 5-201 8
I

Conform advies wordt besloten:
1 . Het Uitvoeringsplan Veiligheid 2018 vast te stellen;
2. Het Uitvoeringsplan Veiligheid 2018 ter informatie te sturen naar de Raad

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Koopovereenkomst bouwkavel D-28 (deelplan D in de Blaricummermeent)
Korte inhoud: Voorgesteld wordt 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.
Conform advies wordt besloten in te stemmen met bijgevoegde koopovereenkomst.

2.b.

Koopovereenkomst bouwkavel D-í8 (deelplan D in de Blaricummermeent)
Korte inhoud: Voorgesteld wordt 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.
Conform advies wordt besloten in te stemmen met bijgevoegde koopovereenkomst.

2.c.

Koopovereenkomst bouwkavel D-15 (deelplan D in de Blaricummermeent)
Korte inhoud: Voorgesteld wordt 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.
Conform advies wordt besloten in te stemmen met bijgevoegde koopovereenkomst.

2.d

Koopovereen komst voor g ronden op B us i ness P ark27
Korte inhoud: Een ontwikkelaar wil een koopovereenkomst sluiten voor gronden in
BusinessPark27 ten behoeve van een bedrijfsverzamelgebouw. Deze ontwikkelaar heeft al
een aantal bedrijfspanden op BusinessPark2T gerealiseerd. Het betreft nu een
bedrijfsverzamelgebouw met 14 bedrijfsunits in de zogenaamde zone Grote Bedrijven. Er is
ambtelijke overeenstemming over het schetsontwerp voor het gebouw en de voorwaarden en
condities voor grondaankoop.
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Conform advies wordt besloten:
1. ln te stemmen met de koopovereenkomst en bijbehorende bijlagen.
2. Aan wethouder 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. Waarborgfonds

WSW

Korte inhoud: Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken heeft voor de uitvoering van haar
projecten in Blaricum een lening aangetrokken van AG lnsurance SA. Bij deze lening is het
gebruikelijk dat de gemeente een achtervangovereenkomst sluit met het Waarborgfonds
Sociale Woningbouw.
Conform advies wordt besloten een achtervangovereenkomst aan te gaan met het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw voor de lening van AG lnsurance NV aan Het Gooi en
Omstreken onder de condities zoals vermeld in de leningovereenkomst d.d. 11 april 2018.

3.b.

Memo m.b.t. amendering Schapendrift 37
Korte inhoud: De raad heeft het bestemmingsplan willen vaststellen in overeenstemming met
de schets aangeduid met figuur 2. Dit impliceert dat de momenteel ter inzage liggende
verbeelding geen juist beeld geeft van het bestemmingsplan zoals dat door de raad is
vastgesteld. ln verband met de rechtszekerheid moet de verbeelding van het bestemmingsplan
op ruimtelijkeplannen.nl zo snel mogelijk worden gerectificeerd.
Om het bestemmingsplan te corrigeren zijn de volgende stappen nodig:
1. Opnieuw publiceren op ruimtelijkeplannen.nl van de gecorrigeerde verbeelding, zo
mogelijk onder vermelding van "Rectificatie" .
2. ln de Heien Wei meedelen dat de verbeelding op ruimtelijkeplannen.nl is
gecorrigeerd.
3. De gecorrigeerde verbeelding doorsturen naar de Afdeling bestuursrecht van de Raad
van State.
4. Degenen die een zienswijze hebben ingediend of beroep hebben ingesteld tegen het
bestemm ingsplan hierover i nformeren.
5. De raad hierover ook informeren.

4.
4.a.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.J. Knoop
Rookvrije Generatie Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: ln december 2017 hebben de portefeuillehouders sociaal domein ingestemd met
het projectplan en de activiteitenagenda'Rookvrij Opgroeien'. Hiermee willen gemeenten
realiseren dat kinderen die vanaf 2019 geboren worden, opgroeien in een Rookvrije omgeving.
Als nadere uitwerking van dit projectplan willen de GGD en de regiogemeenten een convenant
afsluiten met zoveel mogelíjk samenwerkingspartners vanuit de verschillende deelprojecten
van het projectplan (zoals verloskundigen, kraamzorg, Jeugd en Gezin, ziekenhuis,
kinderopvang, scholen, sportverenigingen, ziekenhuis). Het doel van dit convenant is om
zoveel mogelijk partijen uit de regio samen te laten werken om de kind omgevingen die zij
vertegenwoordigen Rookvrij te maken.
Conform advies wordt besloten:
1. Het Convenant 'Rookvrije Generatie Gooi en Vechtstreek' vast te stellen.
2. Wethouder G. Knoop af te vaardigen om namens het college het bijgevoegde convenant te
ondertekenen.

4b.

Verordeningsociaaldomein20lS
Korte inhoud: Ter uitvoering van de bestuurlijke wens om op HBEl-niveau te komen tot één
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geÏntegreerde verordening waarin voor zover mogelijk de huidige lokale regelgeving op het
sociaal domein is samengebracht, is voor de HBEl-gemeenten een Verordening sociaal
domein 2018 opgesteld. De inhoud daarvan is geactualiseerd op basis van een regionale
evaluatie en jurisprudentie.
Conform advies wordt besloten:
'1. De gemeenteraad voor te stellen de Verordening sociaal domein gemeente Blaricum
20lB
vast te stellen overeenkomstig bijgevoegd concept.
2. Kennis te nemen van de notitie Evaluatie en actualisatie Jeugd en WMO regelgeving en het
Overzicht van wijzigingen.
3. Kennis te nemen van en in te stemmen met matrix waarin de inbreng en de wijze van
verwerking is opgenomen van het advies van de Adviesraad sociaal domein Blaricum en de
WMO-adviesraad Huizen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 8 mei 2018
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