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Locatie
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Voorzitter

Mw. J.N. de Zwart-Bloch

Secretaris
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Mw. J.N. de Zwart-Bloch, mw. A.M. Kennis, mw. E.J.M. Boersen-de
Jong, dhr. G.C. Knoop, mw. M. Kilic-Karaaslan

Afwezige leden

1.

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

1.a.

Besluitenlijst 22 oktober 2019
Besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

1.b.

Evaluatie strategische visie Blaricum
Korte inhoud: Alvorens de strategische visie to herijken is besloten om de huidige visie to
evalueren. Daartoe is een extern rapport opgesteld.
Conform advies wordt besloten:
1. Kennis to nemen van het rapport "evaluatie van de strategische visie';
2. De daarin opgenomen conclusies en aanbevelingen over to nemen;
3. De gemeenteraad voor to stellen:
- de conclusies en aanbevelingen over to nemen;
- het college opdracht to geven een bestuursopdracht op to stellen om to komen tot bijstelling
en aanscherping van de huidige strategische visie in 2020.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Ontvangst Raadsinformatiebrief inzake Stichting Binnensport Laren / BEL zwembad de
Biezem
Korte inhoud: Vanuit de gemeente Laren is een raadsinformatiebrief en het jaarverslag 2018
ontvangen ter kennisname aan de Raad.
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Conform advies wordt besloten kennis to nemen van bijgaande Raadsinformatiebrief (RIB) en
jaarverslag 2018 van de Stichting Binnensportaccommodaties Laren / BEL Zwembad de
Biezem en deze door to geleiden ter kennisname Haar de raad.
2.b.

Koopovereenkomst bouwkavel G-4 (deelplan G3 in de Blaricummermeent)
Korte inhoud: Er is een optieovereenkomst gesloten voor de vrije kavel G-4 in deelplan G3 van
de Blaricummermeent. De optietermijn is verstreken. Het woningontwerp is door het Supervisieteam geaccordeerd
Conform advies wordt besloten in to stemmen met de koopovereenkomst betreffende een stuk
grond in deelplan G van de Blaricummermeent bestemd voor de bouw van een vrijstaande
woning.

2.c.

Koopovereenkomst bouwkavel G-7 (deelplan G3 in de Blaricummermeent)
Korte inhoud: Er is een optieovereenkomst gesloten voor de vrije kavel G-7 in deelplan G3 van
de Blaricummermeent. De optietermijn is verstreken. Het woningontwerp is door het Supervisieteam geaccordeerd.
Conform advies wordt besloten in to stemmen met de koopovereenkomst betreffende een stuk
grond in deelplan G van de Blaricummermeent bestemd voor de bouw van een vrijstaande
woning.

2.d.

Belastingverordeningen 2020
Korte inhoud: Jaarlijks wordt bij het vaststellen van de begroting bezien of de gemeentelijke
belastingen en/of retributies aanpassing behoeven. Zo ook voor 2020. Voor het eind van het
belastingjaar 2019 dienen de nieuwe verordeningen 2020 vastgesteld en gepubliceerd to zijn.
Op basis van deze tarieven worden de respectievelijke belastingplichtigen aangeslagen. De
verwachte opbrengsten zijn meegenomen in de begroting 2020.
Conform advies wordt besloten de belastingverordeningen 2020 vast to stellen en deze to
laten publiceren zodat deze per 1 januari 2020 in werking treden.

2.e.

Controle- en verantwoordingsprotocol Regio Gooi & Vechtstreek 2019/2020
Korte inhoud: Het controle- en verantwoordingsprotocol bevat de opdracht van de gemeenten
aan de Regio Gooi en Vechtstreek hoe invulling to geven aan de financiele verantwoording
met betrekking tot maatwerkvoorzieningen sociaal domein 2019/2020 en de controle daarop
door de externe accountant van de Regio. De colleges van de deelnemende gemeenten
stellen het controle-en verantwoordingsprotocol Regio Gooi en Vechtstreek 2019/2020 vast.
Inhoudelijk bezien is dit protocol Regio Gooi en Vechtstreek 2019/2020 nagenoeg gelijk aan
voorgaande jaren.
Conform advies wordt besloten tot het vaststellen van het controle- en verantwoordingsprotocol 2019/2020.

2.f.

De Legesverordening 2020 met bijbehorende tarieventabellen onderdeel A en B.
Conform advies wordt besloten de legesverordening 2020 vast to stellen en deze to laten
publiceren zodat deze per 1 januari 2020 in werking kan treden.

3.

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

3.a.

Regionale modelverordening middenhuur
Korte inhoud: Voorgesteld wordt om het instrument regionale middenhuur verordening Hader to
onderzoeken.
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Het college besluit kennis to nemen van de stukken en maakt kenbaar dat zij een positieve
grondhouding heeft ten aanzien van de regionale modelverordening.
3.b.

Splitsingsbeleid van woningen
Korte inhoud: De gemeenteraad heeft via een motie in 2016 het college verzocht om beleid to
ontwikkelen t.a.v. het splitsen van woningen. In september 2019 zijn de conceptbeleidsregels
voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft met een amendement ingestemd
met de beleidsregels. Het college wordt nu voorgesteld de aangepaste beleidsregels
"Splitsingsbeleid Gemeente Blaricum 2019" vast to stellen.
Besluit: conform
Conform advies wordt besloten de beleidsregels "Splitsingsbeleid Gemeente Blaricum 2019"
vast to stellen.

3.c.

Urgentieverlening casus brandweerman
Korte inhoud: Meneer is vrijwilliger bij de brandweer to Blaricum en is een van de belangrijkste
krachten. Hij heeft gereageerd op een woning op WoningNet maar komt niet in aanmerking
conform de vereisten in de advertentie en Huisvestingsverordening. Het college moet nu
beoordelen of het toepassen van de hardheidsclausule in casu gerechtvaardigd is.
Het college besluit op grond van de hardheidsclausule een urgentie to verlenen zodat meneer
in aanmerking komt voor de woning waar hij op heeft gereageerd en op Hummer 1 staat. Het
college besluit hiertoe vanwege de binding met Blaricum als vrijwilliger bij de brandweer.

4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.C. Knoop

4.a.

Indexering huishoudelijke hulp
Korte inhoud: In de overeenkomst huishoudelijke hulp is de jaarlijkse tariefindexering op basis
van het CBS indexcijfer voor Cao-lonen, gemaximeerd met 2% per jaar. Dit is eerder ingesteld
om ervoor to zorgen dat stijgingen financieel beheersbaar blijven voor gemeenten. Aanbieders
geven aan dat de maximering van 2% voor de indexatie die in de overeenkomst huishoudelijke
hulp opgenomen is, onvoldoende compensatie biedt voor daadwerkelijke kostenstijgingen
waar zij - feitelijk mee to maken hebben. Met name kostenstijgingen die voortkomen uit hogere
salariskosten Haar aanleiding van cao onderhandelingen.
Besloten wordt:
1. In to stemmen met het per januari 2020 schrappen van de huidige maximering van 2%van
de indexering van de tarieven voor huishoudelijke hulp;
2. De stijging to maximeren tot 4%.

4.b.

Regionaal actieprogramma Geweld hoort nergens thuis
Korte inhoud: De bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling is onder gebracht in
het beleidsplan bescherming en opvang. Het actieprogramma Geweld hoort nergens thuis is
een regionale uitwerking van het landelijk programma waarin gemeenten, samen met het Rijk,
de strijd aangaan tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. Het regionaal actieprogramma
verbindt activiteiten om zo gezamenlijk de schouders to zetten onder de opgave huiselijk
geweld aan to pakken. Het beschrijft onze visie, wat we gaan doen en last zien waar onze
focus en prioriteit ligt.
Conform advies wordt besloten:
1. Het regionaal actieprogramma Geweld hoort nergens thuis 2019- 2021 vast to stellen;
2. De gemeenteraad via bijgevoegde raadsinformatiebrief to informeren over de uitvoering van
het actieprogramma.

4.c.

Vernieuwd convenant Verwijsindex
Korte inhoud: Vanuit de Taskforce is de wens om het gebruik van de Verwijsindex to
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normaliseren en strikter to zijn op het belang van het gebruik van de Verwijsindex. Vooral het
gebruik door Oe en 1elijns jeugdhulp organisaties is van belang, om in samenwerking goed
preventief to kunnen werken. Om het gebruik to stimuleren wordt het convenant vernieuwd, het
convenantbeheer bij de Regio belegd en wordt een regionale signaleerwijze vastgesteld.
Conform advies wordt besloten:
1. Het vernieuwd convenant verwijsindex met signaleerwijze vast to stellen;
2. Het beheer van het convenant bij de Regio to beleggen;
3. De regio to machtigen om nieuwe instanties bij de verwijsindex aan to sluiten en hiervoor
het machtingsbesluit in bijlage 1 to ondertekenen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 5 november 2019

Datum

Voorzitter

5 november 2019

Secretaris
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