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1.

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

1.a.

Besluitenlijst 28 november 2017
Besluitenl ijst conform vastgesteld.

l.b.

Reglement van orde voor vergaderingen en werkzaamheden van het college.
Korte inhoud: Vaststellen Reglement van orde voor vergadering en werkzaamheden van het
college
Conform advíes wordt besloten:
1. Het Reglement van orde voor vergaderingen en werkzaamheden van het college vast te
stellen;
2. Het Reglement ter mededeling aan de raad te zenden.

1.c.

Heien Weistavaza
Conform advies wordt besloten tot verschijning van Heien Wei tweewekelijks

1.d.

Brief aan Referendumcommissie n.a.v. motie vreemd aan de orde nummer 2 raad 28
november 2017
Conform advies wordt besloten de brief te verzenden aan de Referendumcommissie
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2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Selectie deelplan D, ontwikkelvlek D2a, D2b en D2c
Korte inhoud: ln januari 2017 is de gemeente Blaricum gestart met een selectieprocedure voor
deelplan D. Het uiteindelijke doel van deze procedure is het sluiten van koopovereenkomsten
met marktpartijen voor een aantal kleine en grote ontwikkelvlekken in het deelplan. De
preselectiefase (stap 1) leverde een shortlist op van markpartijen voor grote ontwikkelvlekken
en een shortlist voor kleine ontwikkelvlekken. Stap 2 van de procedure wordt gefaseerd
gedaan. Fase 1 is inmiddels afgerond. Fase 2 loopt nog en bestaat uit de ontwikkelvlekken
D2a, D2b en D2c. De inzendingen van de deelnemende partijen zijn beoordeeld door een
beoordelingscommissie. Per ontwikkelvlek mag de partij met de beste scores in gesprek met
de gemeente over het sluiten van een koopovereenkomst.
Conform advies wordt besloten in te stemmen met het advies van de beoordelingscommissie
voor de Ontwikkelvlekken D2a, D2b en D2c.

2.b

Begrotingswijzigingen 2018 Regio Gooi- en Vechtstreek
Korte inhoud: De regio Gooi- en Vechtstreek stelt de gemeenteraad in de gelegenheid haar
zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van een aantal begrotingswijzigingen, voorzover
deze leidt tot wijziging van de gemeentelijke bijdrage.
Conform advies wordt besloten de raad voor te stellen in te stemmen met de
begrotingswijzigingen en geen zienswijze in te dienen.

3.

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

3.a.

Anterieure overeenkomst herontwikkeling van'De Oorsprong'aan de Stroomzijde2tlm
98
Korte inhoud: Exploitant Palrizia heeft een aanvøag ingediend om bedrijfsruimtes aan de
noordzijde van het gebouw'De Oorsprong', aan de Stroomzijde2tlm 98 te Blaricum te
transformeren tot 11 woningen. Volgens het gemeentelijk beleid moet l/3e van de woningen
sociale woningen zijn. De anterieure overeenkomst regelt de (continuiteit) van de sociale
huurwoningen.
Conform advies wordt besloten in te stemmen met de anterieure exploitatieovereenkomst.

4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer B.H.E. Lüken

4.a.

Cliëntondersteuning20lS
Korte inhoud: Met het subsidiëren van de cliëntondersteuning beogen de HBEL gemeenten het
volgende doelte behalen: Het realiseren van kortdurende cliëntondersteuning door middel van
informatie, advies en korte ondersteuning die helpt zo zelfredzaam mogelijk te zijn en de
daarvoor benodigde zorg en ondersteuning te vinden en te krijgen.
Conform advies wordt besloten:
1. Aan MEE UGV voor cliëntondersteuning 2018 een beschikbaarheidssubsidie verstrekken
van € 870 (als onderdeel van de totale HBEL beschikbaarheidssubsidie van € 6.500) en de
daadwerkelijk geleverde individuele cliëntondersteuning te bekostigen via persoonsvolgende
subsidiëring op basis van € 75 per uur. Voor deze individuele cliëntondersteuning een bedrag
van € 13.070 op basis van geschatte inzet in 2018 bevoorschotten. Afrekenen van de
persoonsvolgende subsidie aan MEE UGV door de totale kosten individuele
cliëntondersteuning te verdelen over de HBEL gemeenten naar rato van het aandeel per
gemeente in de totale werkelijke uren individuele cliëntondersteuning HBEL
2. Aan het Adviespunt Zorgbelang voor cliëntondersteuning 2018 een
beschikbaarheidssubsidie verstrekken van € 870(als onderdeel van de totale HBEL
beschikbaarheidssubsidie van € 6.500) en de daadwerkelijk geleverde cliëntondersteuning te
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bekostigen via persoonsvolgende subsidiëring op basis van € 75 per uur
3. Aan Per Saldo voor cliëntondersteuning 2018 een beschikbaarheidssubsidie verstrekken

van € 870 (als onderdeel van de totale HBEL beschikbaarheidssubsidie van € 6.500) en de
daadwerkelijk geleverde cliëntondersteuning te bekostigen via persoonsvolgende subsidiëring
op basis van € 75 per uur
4. lnstemmen met de subsidies voor cliëntondersteuning niet langer als risico aan te merken
op de lijst met risicoprojecten, en daarmee'op groen te zetten'.

4.b.

Subsidievoorstel20lS Blaricum
Korte inhoud: Als start van het besluitvormingsproces over de aanvragen van subsidies voor
het jaar 2018 dient door het college een aantal voor dat proces relevante besluiten worden
genomen, als ook te worden beslist op twee aanvragen van meerjarige subsidies met een

hoog risicoprofiel.
Conform advies wordt besloten:
b. de lijst met risicoprofielen voor het jaar 2O18 vast te stellen;
c. de beleidsuitgangspunten vast te stellen;
d. de aangevraagde subsidies met een hoog risicoprofiel voor de Blaercom en de Bibliotheek
Huizen, Laren, Blaricum, te verlenen zoals in dit voorstel aangegeven;
d. de budgetten voor eenmalige subsidies vast te stellen zoals in dit voorstel aangegeven;

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 12 december 2017

Datum

Voorzitter
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:12december2017

Secretaris
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