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Afwezige leden

1.

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

1.a.

Besluitenlijst 22 januari 2019
Besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

1.b.

Periodieke check geheimhoudingen
Korte inhoud: Periodieke check geheimhoudingen (4e kwartaal 2018)
Conform advies wordt besloten:
1. Kennis to nemen van het overzicht van opgelegde geheimhoudingen;
2. De huidige opgelegde geheimhoudingen to behouden.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Beschikbaar stellen budget voor (groot) onderhoud aan de Blaricumse Sluis.
Korte inhoud: Er is groot onderhoud nodig om de Blaricumse Sluis veilig in gebruik to kunnen
houden voor het huidige langzaam verkeer en om de sluis veilig in gebruik to kunnen nemen
voor het gebruik door de booteigenaren van De Blaricummermeent. Voor het groot onderhoud
is in het convenant tussen het Hoogheemraadschap AGV (Waternet) en de gemeente
Blaricum (d.d. 23 augustus 2011) niet voorzien in een toedeling van de vervangingskosten aan
een der partijen. In voorliggende B&W voorstel is een opzet voor de verdeling van de kosten
van deze herstelronde Hader uitgewerkt.
Conform advies wordt besloten:
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1. In to stemmen met noodzaak om samen met Waternet zorg to dragen voor het (groot)
onderhoud aan de Blaricumse Sluis en akkoord to gaan met het hiervoor benodigde
gemeentelijk deel van het budget ad. € 684.301 (excl. BTW).
2. Voorstel tot instemming voor to leggen aan de gemeenteraad.
2.b.

Overheveling budgetten 2018 Haar 2019 gemeente Blaricum.
Korte inhoud: In 2018 zijn budgetten beschikbaar gesteld voor specifieke doeleinden. Enkele
van deze projecten zijn in 2018 niet (volledig) uitgevoerd. Het college vraagt de raad om deze
niet uitgegeven middelen in 2018 over to hevelen Haar 2019, zodat de projecten conform
eerdere besluitvorming en opdrachtverstrekking in 2019 uitgevoerd kunnen worden. Op dit
moment zijn de cijfers nog niet definitief omdat het jaarwerk 2018 nog niet is afgerond.
Wanneer de cijfers in maart wel definitief zijn, volgt het aanvullende voorstel, gebaseerd op de
definitieve cijfers en in combinatie met het bijbehorende raadsvoorstel.
Conform advies wordt besloten:
1. In principe akkoord to gaan met de overhevelingsverzoeken 1 Um 9 (totaal € 152.531) van
2018 Haar 2019;
2. De overhevelingsverzoeken ad. €152.531 to dekken uit de algemene reserve;
3. In maart het raadsvoorstel voor het overhevelingsverzoek voor to bereiden met de
definitieve bedragen uit het jaarwerk 2018;

2.c.

Koopovereenkomst bouwkavel D-16 (deelplan D in de Blaricummermeent)
Korte inhoud: Met de heer en mevr. Majoor is een optieovereenkomst gesloten voor de vrije
kavel D-16 in deelplan D van de Blaricummermeent. De optietermijn is verstreken. Het
woningontwerp is door het Supervisieteam geaccordeerd.
Conform advies wordt besloten in to stemmen met de bijgevoegde koopovereenkomst
betreffende een stuk grond in deelplan D van de Blaricummermeent bestemd voor de bouw
van een vrijstaande woning.

2.d.

Aanbesteding en gunning van het bestek BLAR 111a `Upgrade Voorland Stichtse Brug
en bouwstraten deelplan D'.
Korte inhoud: In het kader van de ontwikkeling van deelplan D dienen bouwstraten to worden
aangelegd. Daarnaast dient in het kader van de upgrade van het recreatiegebied Voorland
Stichtse brug de parkeerplaatsen to worden aangepakt. Voor deze beide werken is onlangs
een aanbesteding gehouden.
Conform advies wordt besloten in stemmen met de gunning van het werk BLAR 111a 111a
`Upgrade Voorland Stichtse Brug en bouwstraten deelplan D' aan de firma Erik Brouwer
Bestratingen BV.

2.e.

Grondprijzen BusinessPark27
Korte inhoud: In 2011 is de verkoop van bedrijfskavels op BusinessPark27 gestart en zijn
financiele kaders vastgesteld. Ondertussen is de ontwikkeling van het bedrijvenpark gevorderd
en is het afgelopen jaar beter zicht ontstaan op de programmering en waardering van
BusinessPark27. Daarbij is sprake van een aantal wijzigingen en nieuwe inzichten. Deze
geven aanleiding om de financiele kaders voor de nu nog resterende gronden to herzien en
grondprijzen to herijken. Dit is vastgelegd in bijgevoegde notitie. Wij adviseren u om met de
notitie in to stemmen. Wij adviseren geheimhouding op to leggen op de notitie, op grond van
artikel 55 van de Gemeentewet en artikel 10 lid 2 onder f en g van de Wet openbaarheid van
bestuur. De reden is dat het de onderhandelingspositie van de gemeente bij de verkoop van
gronden nadelig kan beinvloeden als de notitie openbaar zou zijn.
Conform advies wordt besloten:
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1. In to stemmen met de notitie;
2. Op grond van artikel 55 van de Gemeentewet en artikel 10 lid 2 onder f en g van de Wet
openbaarheid van bestuur geheimhouding op to leggen ten aanzien van de bij dit voorstel
behorende bijlage, to weten:
- notitie 1028-2018MM001-v1.0 Voorstel grondprijzen BusinessPark27.
2.f.

Bezwaar tegen het besluit tot afwijzing van het verzoek om handhavend optreden
Korte inhoud: Het bezwaar is om advies voorgelegd aan de commissie voor de
bezwaarschriften. Deze commissie heeft geadviseerd de motivering van het bestreden besluit
aan to vullen, zoals aangegeven in voornoemd advies, to verduidelijken op Welke data
controles hebben plaats gevonden Haar aanleiding van het verzoek om handhaving, to
controleren of de afspraken betreffende de permanenten afsluiting van de ventilatorklep zijn
nagekomen en de uitkomst hiervan op to nemen in de beslissing op bezwaar.
Conform advies wordt besloten zich to conformeren aan het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften en:
1. Vast to stellen dat op 6 en 26 februari 2018 en op 3 oktober 2018 controles hebben plaats
gevonden Haar aanleiding van het verzoek om handhaving;
2. De motivering van het bestreden besluit aan to vullen als volgt:
bij voornoemde controles zijn geen overtredingen geconstateerd van de artikelen 2.17
Activiteitenbesluit (geluid), 2.7a (geur) en 4.40 en 4.41 (luchtverontreiniging, geur);
3. Vast to stellen dat de afspraken ten aanzien van de ventilatorklep (is vergrendeld) en de
ramen (zijn dichtgelast) die zijn gemaakt tijdens de zitting van de commissie voor de
bezwaarschriften door bezwaarde zijn nagekomen.Dit is gecontroleerd op 3 oktober 2018.
Is portefeuille van mevrouw Kennis.

3.

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

3.a.

Aanbesteding en gunning van het bestek BLAR 43b `Leveren en aanbrengen
riooluitleggers dpl D'.
Korte inhoud: In het kader van de ontwikkeling van deelplan D dienen riooluitleggers to worden
geleverd en aangebracht. Hiervoor is onlangs een aanbesteding gehouden.
Conform advies wordt besloten in to stemmen met de gunning van het werk BLAR 43b
`Leveren en aanbrengen riooluitleggers dpl D ' aan de firma Groenestein BV.

4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.C. Knoop

4.a.

Contract De Viersprong voor levering MST
Korte inhoud: Het voorstel is om met De Viersprong een contract aan to gaan voor levering
van Multi Systeem Therapie (MST) met terugwerkende kracht per 1 januari 2018. Deze
interventie is effectief, past bij de doelstelling om uithuisplaatsingen to voorkomen en levert
een kostenbesparing op.
Conform advies wordt besloten:
1. Het voorstel 'Contract De Viersprong voor levering MST' vast to stellen.
2. Het addendum met De Viersprong voor de levering van MST vast to stellen.

4.b.

Innovatie-uitvraag jeugd `zo thuis mogelijk opgroeien'
Korte inhoud: Door innovatiebudget beschikbaar to stellen vanuit het transformatieplan jeugd
2019-2020 worden organisaties gestimuleerd om to innoveren. Dit met als doel om kinderen zo
thuis mogelijk to laten opgroeien. Om aanspraak to maken op het innovatiebudget jeugd
moeten plannen voldoende aan criteria. De plannen die worden ingediend en die voldoen aan
de criteria worden beoordeeld door een beoordelingscommissie. Zij bepalen op basis van de

Besluitenlijst 29 januari 2019

Pagina 3 van 4

opgestelde criteria Welke plannen worden gehonoreerd. Hiervoor is het nodig om mandaat to
beleggen bij de beoordelingscommissie.
Besluit: conform
Conform advies wordt besloten:
1. Kennisnemen van en in to stemmen met het document criteria en procedure innovatieuitvraag ten behoeve van "zo thuis mogelijk opgroeien".
2. De Regio Gooi en Vechtstreek op to dragen een commissie in to stellen die tot taak heeft de
ingediende plannen die als basis dienen voor de subsidie-aanvragen to beoordelen en
hierover advies uit to brengen.
3. Algemeen Directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek to mandateren namens het college
van de gemeente Blaricum to beslissen op aanvragen om subsidies ten behoeve van de
innovatieuitvraag "zo thuis mogelijk opgroeien" met inachtneming van het advies van de
commissie.
4. Algemeen Directeur van Regio Gooi en Vechtstreek to verzoeken in to stemmen met de
mandaatverlening en het college over deze instemming schriftelijk to informeren.
4.c.

Aanpassen tarieven hulp bij het huishouden aan CAO Wl'
Korte inhoud: Per 1 april 2018 is de cao VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg)
aangepast met daarin een nieuwe (hogere) loonschaal voor hulp bij het huishouden. Gelet op
de krappe arbeidsmarkt in de zorgsector, vinden de socia►e partners in de sector Verpleging,
Verzorging en Thuiszorg dat dit voor een goed werkgeverschap noodzakelijk is. Gemeenten in
Gooi- en Vechtstreek moeten deze loonschaal betrekken bij het vaststellen van de tarieven
voor de huishoudelijke hulp, zowel volgens de contractbepalingen in de overeenkomst hulp bij
het huishouden als op grond van de AMv6 Reele kostprijs. Dit moet met terugwerkende kracht
gebeuren vanaf de datum van invoering van de nieuwe cao VVT.
Conform advies wordt besloten:
1. Instemmen met het verwerken van een nieuwe loonschaal in het regionale contract voor
huishoudelijke hulp op grond van de aangepaste cao VVT door:
De kostenstijging voor aanbieders in de periode april 2018 — december 2018 to compenseren
via een eenmalige uitkering aan aanbieders. Naar verwachting komt deze eenmalige uitkering
Weer op € 232.500 in totaal en voor Blaricum op een bedrag van € 7.500.
Into stemmen met een tariefsverhoging van 2% voor de hulp bij het huishouden basis en de
hulp bij het huishouden plus vanaf 1 januari 2019, met een verwacht effect voor Blaricum van €
10.000.
2. Deze verhoging (2018 + 2019) wordt gedekt uit het bestaande budget voor het Sociaal
Domein.

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

Datum

Voc
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Pagina 4 van 4

