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1.

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

1.a.

Besluitenlijst l0 juli 2018
Besloten besluitenlijst is conform vastgesteld; openbare besluiten moet worden gewijzigd

1.b.

Klachtenjaarverslag20lT
Korte inhoud: Jaarlijks brengt de klachtencoördinator verslag uit van de ontvangen en
behandelde klachten.
Het college besluit om:
1. Kennis te nemen van het jaarverslag van de klachtencoördinator 2017;
2. Te constateren dat er in het verslagjaar slechts 1 klacht is ingediend en zijn
tevredenheid daarover uit te spreken.

1.c.

Periodiekecheckgeheimhoudingen
Korte inhoud: Periodieke check geheimhoudingen
Het college besluit kennis te nemen van het overzicht van opgelegde geheimhoudingen.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a

Kennisnemen van Uitvoeringsplan Sport, Bewegen en Meedoen 2018. Memo Blaricum
Stand van zaken uitvoering nota Sport, Bewegen en Meedoen 2018-2030 aan de raad te
sturen.
Korte inhoud: Kennisnemen van Uitvoeringsplan Sport, Bewegen en Meedoen 2018. Memo
Blaricum Stand van zaken uitvoering nota Sport, Bewegen en Meedoen 201B-2030 aan de
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raad te sturen.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het Uitvoeringsplan BEL Sport, Bewegen en Meedoen;
2. De Memo Blaricum Stand van zaken uitvoering nota Sport, Bewegen en Meedoen 20182030 te versturen aan de raad.

2.a.

Preselectie deelplan G
Korte inhoud: ln meí2018 is de gemeente Blaricum gestart met een selectieprocedure voor
deelplan G. Het uiteindelijke doel van deze procedure is het sluiten van koopovereenkomsten
met marktpartijen voor een aantal ontwikkelvlekken in het deelplan. De selectieprocedure
bestaat uit 2 stappen: een preselectie (stap 1) en een selectie (stap 2). De preselectiefase is
nagenoeg afgerond: de beoordelingscommissie heeft de inzendingen van de deelnemers
beoordeeld. Op basis van de door de beoordelingscommissie toegekende scores is een
shortlist samengesteld. Deze ligt nu ter besluitvorming voor aan het college. De uitkomst van
de preselectie is een shortlist van marktpartijen die zich kwalificeren voor deelname aan de
selectie voor de ontwikkelvlekken. De beoordelingscommissie adviseert om in stap 2, fase 1
van de selectie 5 marktpartijen per ontwikkelvlek te laten deelnemen.
Conform advies wordt besloten:
1. ln te stemmen met de shortlist van partijen die in aanmerking komen voor deelname aan
stap 2 van de selectieprocedure.
2. Geheimhouding voor onbepaalde tíjd op te leggen op de bijlage met het overzicht van de
scores van de beoordelingscommissie.
3. ln te stemmen met het advies van de beoordelingscommissie over het aantal deelnemers
aan fase 1 van stap 2 van de selectieprocedure.
4. Aan wethouder A.M. Kennis het mandaat te verlenen om deelnemingsovereenkomsten in
het kader van de selectieprocedure namens de gemeente te ondertekenen.

4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.G. Knoop

4.a.

Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: Beslissing op bezwaar tegen het besluit tot het toekennen van een
tegemoetkoming voor het eigen risico van de zorgverzekering
Conform advies wordt besloten het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren en het bestreden
besluit in stand te laten.

4.b. Beslissing

op bezwaar

Korte inhoud: Bez¡taar tegen besluit m.b.t. toekennen huishoudelijk hulp.
Conform advies wordt besloten:
l. Het bezwaarschrift gegrond te verklaren;
2. Het primaire besluit te wijzigen in die zin dat met ingang van 1 mei2018 tot en met 3
november 2019 een PGB op basis van in totaal 435 minuten per week huishoudelijke hulp
wordt toegekend;
3. Een proceskostenvergoeding toe te kennen voor de indiening van het bezwaarschrift.
5.

Bestuurlijke planning raad
Sportaccommodatiebeleid in RTG in oktober om gevoelens te peilen en november in de raad

9.

Rondvraag
Omgevingsvisie Provincie Noord-Holland
Op 10 juli 2018 heeft het college besloten :
Conform advies wordt besloten:
1. ln te stemmen met de regionale inspraakreactie op de ontwerp Omgevingsvisie Noord-
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Holland 2050, waarop in hoofdlijnen wordt ingegaan op

¡
o
.
.
.
.
.
.

Het overeind houden van de ambities in de visie ten aanzien van de principes
binnenstedelijk bouwen, het behouden en versterken van natuur en landschap.
Meer inzoomen op het beheer en investeren in landschap en erfgoed.
Geen verdere compartimentering van de wateren lJmeer en Gooimeer. Dat betekent
dat een nieuwe verbinding van Almere met Amsterdam onder het water door moet.
Aandacht voor blijvende betaalbaarheid van de woningmarkt.
Er is een grote mobilíteitsopgave, ingezet wordt op een vergroting van de capaciteit
van het OV en weg- en fietsnetwerk. Regionaal wordt er voor gepleit om, gelet op
vooral in te zetten op OV en fietsverkeer.
Het MIRÏ onderzoek heeft geresulteerd in een gedragen maatregelenpakket met een
focus op OV, knooppuntenontwikkeling, fiets en de 41. lndien weguitbreiding op
termijn noodzakelijk is, dan dient dit goed ingepast te worden. Voor de Al betekent dit
een verdiepte ligging en/of tunnel.
Wrj ondersteunen de benadering mbt sterke kernen en regio's.
Verduurzaming van gebouwen is een grote ambitie. ln de visie wordt gemist hoe dit
moet worden gefinancierd.

2. De ontwerp Omgevingsvisie en de regionale inspraakreactie ter kennis neming te brengen
aan de raad.

Op 19 juli 2018 zijn in het portefeuillehoudersoverleg Fysiek Domein de door de gemeenten
ingebrachte gewenste aanpassingen besproken. De aangepaste inspraakreactie is daarna
voor besluitvorming aangeboden aan alle colleges. Het college is akkoord met de aangepaste
inspraakreactie onder de voorwaarde dat de andere deelnemende gemeenten daar ook mee
akkoord gaan.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op B augustus 2018

Datum

Voorzitter

B augustus 2018

Secretaris
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