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1. Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
1.1 B&W Besluitenlijst d.d. 29 juni 2021 (concept)
Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 29 juni 2021 ongewijzigd vast te stellen.
1.2 Aanwijzen gemeentearchivaris
Korte inhoud: Het aanwijzen als gemeentearchivaris voor de gemeente Blaricum de
gemeentearchivaris van gemeente Gooise Meren met ingang van 1 juni 2021
Het college besluit: aan te wijzen als gemeentearchivaris de gemeentearchivaris van de gemeente
Gooise Meren met ingang van 1 juni 2021.
1.3 Aanwijzen gemeentearchivaris
Korte inhoud: Om de openingsactie rondom de opening van de Nardinc vleugel mogelijk te maken
vraagt Singer Laren om een eenmalige bijdrage van de gemeente Blaricum. In het openingsjaar wordt
aan alle inwoners van Blaricum een gratis entreebewijs verstrekt.
Het college besluit:
1. Voor de openingsactie rondom de opening van de nieuwe museumvleugel aan Singer Laren een
eenmalige subsidie te verlenen van € 50.000,--;
2. Aan de subsidieverlening te koppelen dat Singer Laren in het openingsjaar van de nieuwe
museumvleugel aan alle inwoners van Blaricum een gratis entreebewijs zal verstrekken;
3. De eenmalige subsidie te dekken uit het begrotingsresultaat 2021 en hiervoor de gemeenteraad
voor te stellen de begroting te wijzigen met de bijgevoegde 9e begrotingswijziging.
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2. Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis
2.1 Verhuur Kinderopvanglocaties scholencomplexen
Korte inhoud: De afgelopen periode is er afstemming geweest met de kinderopvangorganisaties die
ruimtes huren van de gemeente Blaricum. Met de kinderopvangorganisaties in de scholencomplexen is
onder voorbehoud goedkeuring college overeenstemming.
Het college besluit:
1. Een nieuwe huurovereenkomst aan te gaan voor de ruimtes Levensboom 2 & Eemnesserweg 18c;
2. De huurinkomsten te verantwoorden op kostenplaats 41430000/ 536000 en 41430001/ 536000.
4. Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop
4.1 Convenant implementatie woonplaatsbeginsel jeugd
Korte inhoud: Per 1 januari 2022 wordt de Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet van kracht. Het
woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente (financieel) verantwoordelijk wordt. Om de
implementatie van deze wet soepel te laten verlopen èn de administratieve lasten voor gemeenten en
zorgaanbieders zo laag mogelijk te houden, heeft de VNG een convenant opgesteld.
Het college besluit:
1. In te stemmen met het convenant implementatie woonplaatsbeginsel jeugd;
2. Wethouder G. C. Knoop te mandateren om het convenant namens het college te ondertekenen.
4.2 Bestuursrapportage sociaal domein 2020
Korte inhoud: De rapportage bevat informatie over de ontwikkelingen in het gebruik van
voorzieningen en de financiële consequenties. De rapportage gaat over de dienstverlening in het
sociaal domein in 2020 voor de gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en Huizen.
Het college besluit: De bestuursrapportage sociaal domein 2020 ter kennisname te verstrekken aan
de raad.
4.3 RIB Inspectierapport Jeugdbescherming
Korte inhoud: In het najaar van 2019 hebben de inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en Veiligheid en
Justitie in het rapport en signalement met de titel Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd
respectievelijk Jeugdbeschermingsketen in gevaar geoordeeld dat de wijze waarop jeugdbescherming
en jeugdreclassering werd uitgevoerd niet acceptabel was. Daarom stellen zij de instellingen in de 9
jeugdhulpregio’s in Noord Holland, waaronder de regio Gooi en Vechtstreek onder verscherpt
toezicht voor de periode van 6 maanden. Daarnaast zal het ministerie in gesprek gaan met de regio
Noord Holland in het kader van interbestuurlijk toezicht.
Het college besluit: Bijgaande raadsinformatiebrief aan de raad toe te zenden.
4.4 Doorstart verbetering maatschappelijke functie de Malbak
Korte inhoud De raad heeft opdracht gegeven eerst een onderzoek te doen naar de wensen en
behoeften van inwoners alvorens de verbeterplannen voor de Malbak uit te werken. De enquête is in
februari 2021 uitgezet. Met 246 ingevulde vragenlijsten is er voldoende response gekomen. De
enquête laat zien dat inwoners behoefte hebben aan activiteiten in De Malbak en zij vinden het
belangrijk dat er meer bekendheid komt over de activiteiten die in de Malbak plaatsvinden. Men
heeft behoefte aan een buurthuis waar men elkaar kan ontmoeten. Voor het gebouw ziet men kansen
op verbetering door een andere indeling een betere entree en vooral meer uitstraling, warmte,
gezelligheid. Enkele bewoners kwamen met verbetersuggesties voor het plein bij de (achter)ingang.
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Het college besluit:
1. Het verbeterproject voort te zetten in overleg met inwoners en vrijwilligers van de Malbak;
2. Een architect opdracht te geven richtingen voor verbetervoorstellen uit te werken, zodat
bewoners keuzes kunnen maken en hiervoor maximaal € 8.000,- beschikbaar te stellen;
3. Bijgaande RIB aan de raad te sturen.
4.5 Raadsinformatiebrief stand van zaken toekomstscenario Tomingroep
Korte inhoud: Het Algemeen bestuur van Tomingroep heeft medio 2020 de opdracht gegeven tot het
ontwikkelen van een toekomstscenario voor Tomingroep. In de bijgaande raadsinformatiebrief wordt
de raad bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot dit project.
Het college besluit: Bijgaande raadsinformatiebrief over de stand van zaken met betrekking tot de
doorontwikkeling van Tomingroep, ter kennisname aan de gemeenteraad aan te bieden.
4.6 Nadere regels tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie
Korte inhoud: Sociaal medische indicatie (SMI) is een vangnetregeling die gemeenten de mogelijkheid
geeft om gezinnen tijdelijk financieel te ondersteunen in de kosten van kinderopvang als ze door
medische of sociale omstandigheden niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Zowel bij
inwoners als bij consulenten is onduidelijkheid is over de mogelijkheden van een SMI. Er is behoefte
aan nadere regels.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het bijgevoegde advies van de adviesraad sociaal Domein over de
voorgestelde nadere regels tegemoetkoming SMI-kinderopvang 2021 en in te stemmen met
bijgevoegde reactie aan de adviesraad;
2. Op grond van artikel 2.14 van de verordening sociaal domein de bijgevoegde nadere regels vast te
stellen voor tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie;
3. Deze “Nadere regels tegemoetkoming SMI-kinderopvang 2021” te publiceren in het gemeenteblad
(dat verschijnt op www.officielebekendmakingen.nl) en in werking te laten treden 8 dagen na
bekendmaking ervan.
4.7 Verantwoording subsidie 2020 Blaercom
Korte inhoud: De subsidie voor 2020 voor dorps accommodatie De Blaercom wordt door Stichting De
Blaercom verantwoord, zowel naar inhoud als financieel. De verantwoording is helder en volledig.
Het college besluit: de subsidie voor 2020 voor dorps accommodatie de Blaercom vast te stellen op
€ 51.250,-.
4.8 Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: Er is een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit tot het wijzigen van het aantal
minuten huishoudelijke hulp van 210 minuten naar 148 minuten per week. In de bezwaarfase is
namens het college gesteld dat de indicatie niet juist is vastgesteld. Deze had op 160 minuten per
week vastgesteld moeten worden. De commissie voor de bezwaarschriften heeft op 22 juni 2021 het
advies uitgebracht om het bezwaarschrift deels gegrond te verklaren en de indicatie aan te passen
naar 180 minuten huishoudelijke hulp per week. Voorgesteld wordt om het advies van de commissie
(deels) niet te volgen.
Het college besluit:
1. Het bezwaarschrift ontvankelijk en deels gegrond te verklaren;
2. de indicatie aan te passen naar 160 minuten huishoudelijke hulp per week;
3. voor het overige het bestreden besluit in stand te laten.
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Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 13 juli 2021.

Voorzitter,
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
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Secretaris
De heer P. H. van Dijk
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