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B&W vergadering Blaricum
Vergadering d.d.

4 december 2018

Locatie

Gemeentehuis Blaricum

Aanvang

10.00

Eindtijd

15.00

Voorzitter

mw. J.N. de Zwart-Bloch

Griffierlsecretaris

Mw. M. Kilic-Karaaslan

Aanwezige leden

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 27 november 2018
Besluitenlijst conform vastgesteld.

1.b.

Brief aan omwonenden van de Woensberg
Korte inhoud: Omwonenden van de Woensberg hebben vragen over de plannen van de
eigenaar. In de bewonersbrief informeert het college de omwonenden over de uitkomst van de
gesprekken die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.
Conform advies wordt besloten omwonenden van de Woensberg door middel van bijgevoegde
bewonersbrief to informeren over de uitkomst van gesprekken die het afgelopen jaar hebben
plaatsgevonden met de eigenaar van het recreatieterrein.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

3.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong
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4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.C. Knoop

4.a.

Begroting apparaatskosten HBEL 2019
Korte inhoud: De meerjarenraming van de Uitvoeringsorganisatie HBEL voor de BELgemeenten wordt ter besluitvorming voorgelegd voor het jaar 2019. Daarbij wordt een
meerjarig beeld tot en met 2022 gegeven. Dit voorstel sluit aan op het voorstel voor de
uitvoeringsorganisatie HBEL in 2018 d.d. 7 augustus 2018 en de daar genoemde
ontwikkelingen in de komende jaren en de daarover geschreven raadsmemo d.d. 21 augustus
2018. In dit voorstel worden de wijzigingen ten opzichte van dat voorstel Hader toegelicht.
Deze wijzigingen betreffen voor 2019 alleen de inzet op jeugd en de verdeling van kosten
tussen de gemeenten.
Conform advies wordt besloten:
1. De begroting van de apparaatskosten HBEL van 2019 ter hoogte van de bedragen (in €) in
tabel 1 vast to stellen.
2. Deze kosten in 2019 to dekken uit de bestaande budgetten voor uitvoeringskosten Sociaal
Domein en de verschillen in 2019 (zoals in tabel 2) bij de jaarrekening to verrekenen met de
reserve Sociaal Domein.
3. Kennis to nemen van de gepresenteerde meerjarencijfers apparaatskosten HBEL voor de
jaren 2020-2022 in afwachting van het definitieve voorstel in het voorjaar van 2019.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 11 december 2018
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