BESLUITENLIJST
Gemeente Blaricum - college van B&W
Vergadering
Locatie
Aanvang
Voorzitter
Secretaris

Dinsdag 22 juni 2021
Gemeentehuis te Blaricum
10.00 uur
Mw. J.N. de Zwart-Bloch
De heer P.H. van Dijk

Aanwezig

Mw. J.N. de Zwart-Bloch (Burgemeester). Mw. A.M. Kennis (Wethouder),
mw. M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer, dhr. G.C. Knoop (Wethouder), dhr. P.H.
van Dijk (Secretaris)

Afwezig

--

1. Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
1.1 B&W Besluitenlijst d.d. 15 juni 2021 (concept)
Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 15 juni 2021 ongewijzigd vast te stellen.
2. Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis
2.1 Koopovereenkomst voor gronden op BusinessPark27
Korte inhoud: Een ontwikkelaar wil een koopovereenkomst sluiten voor gronden in BusinessPark27
ten behoeve van een bedrijfsgebouw in de zone Kop. Het gaat om een gebouw met in totaal 10
kantoren- en bedrijfsunits. Er is ambtelijke overeenstemming over het ontwerp voor het gebouw en de
voorwaarden en condities voor grondaankoop.
Het college besluit:
1. in te stemmen met de koopovereenkomst en bijbehorende bijlagen;
2. aan wethouder A.M. Kennis het mandaat te verlenen om de koopovereenkomst te ondertekenen
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum.

3. Portefeuille wethouder mevrouw M.S.M. Klingenberg
3.1 WoningNet resultaten
Korte inhoud: Raadsinformatiebrief inzake de WoningNet resultaten van 2020.
Het college besluit: De informatiebrief WoningNet resultaten 2020 te delen met de raad.

3.2 Besluit op bezwaar
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Korte inhoud: Bij besluit van 6 mei 2020 is een omgevingsvergunning verleend voor het ophogen van
het terrein gelegen op het perceel Schapendrift 37 te Blaricum. Hiertegen is 1 bezwaarschrift
ingediend.
Het college besluit:
1. het advies van de commissie voor bezwaarschriften d.d. 27 januari 2021 over te nemen en het
bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit te herroepen;
2. tot het verlenen van een omgevingsvergunning tot het ophogen van het terrein op het perceel
Schapendrift 37 te Blaricum met inachtneming van het toetsen van de aanvraag van de
dubbelbestemming “Waarde – Archeologie -2” van het bestemmingsplan Blaricum Dorp 2018 en
het bestemmingsplan Blaricum Dorp herziening 2020” en ter advisering voor te leggen aan de BELcommissie Ruimtelijke Kwaliteit;
3. het verzoek om vergoeding van de proceskosten toe te wijzen.
4. Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop
4.1 Maaien waterplanten 2022
Korte inhoud: In 2018 hebben Almere, Gooise Meren, Huizen, Blaricum en Eemnes besloten het
‘Regionale aanbod waterplanten Zuidelijk IJsselmeergebied’ aan het ministerie te ondersteunen. Dit
doen zij met een extra bijdrage voor het maaien van waterplanten in de Randmeren voor een periode
van 4 jaar (t/m 2021) . Met dit collegevoorstel stellen we voor om deze extra bijdrage met 1 jaar te
verlengen in 2022.
Het college besluit:
1. de extra bijdrage voor het maaien van waterplanten door de Gastvrije Randmeren in 2022 te
continueren;
2. hiervoor een bedrag van €4.000 in de Begroting 2022 op te nemen op kostenplaats Waterbeheer /
Inkomensoverdracht overige overheden.
4.2 Inkoop op beschikbaarheid ‘tussenvoorziening verblijf’
Korte inhoud: Vanuit de visie “zo thuis mogelijk opgroeien” willen we dat zo veel als mogelijk
jeugdigen thuis opgroeien. Wanneer dit niet mogelijk is, moeten er passende verblijfsplekken
beschikbaar zijn, bij voorkeur in de regiogemeenten. In de huidige situatie wordt tegen verschillende
knelpunten aangelopen wanneer er complexe casuïstiek speelt waar een uithuisplaatsing dreigt. Er
wordt nu voorgesteld een tussenvoorziening in te richten.
Het college besluit:
1. in te stemmen met het inrichten van een ‘tussenvoorziening verblijf’ vanaf medio 2021 als
experiment voor 2 jaar, met de intentie tot continuering na een positieve evaluatie;
2. in te stemmen met scenario B waarbij een tussenvoorziening aanvullend op de huidige
beschikbare capaciteit in de regiogemeenten beschikbaar komt;
3. het uitgangspunt te hanteren dat het inrichten van deze voorziening (nagenoeg) niet leidt tot
meerkosten, maar dat sprake is van een verschuiving van kosten tussen regionaal
gecontracteerde zorg en ingekochte zorg buiten lopende contracten.
4.3 Inkoop dagbehandeling jonge kinderen met ernstige problematiek, verhouding 1:3
Korte inhoud: In het inkooptraject is de verhouding tussen hulpverlener en groepsgrootte in alle
vormen van dagbehandeling teruggebracht naar verhouding 1:4. Dit is voor de
dagbehandelingsplekken voor de jongste kinderen (leeftijd 2 tot 7 jaar) niet mogelijk. Op deze
groepen is de oorspronkelijke verhouding van 1:3 noodzakelijk om de kinderen de zorg te kunnen
bieden die zij nodig hebben. Hierover gaat dit voorstel.
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Het college besluit:
1. in te stemmen met het inkopen van een nieuw perceel observatie/behandeling extra zwaar
intensief met een zorgzwaarte 1:3 per 1 januari 2022;
2. in te stemmen met het starten van een pilot voor een nieuw perceel observatie/behandeling
extra zwaar intensief met een zorgzwaarte 1:3 voor het jaar 2021 (ingangsdatum 1 januari 2021).
4.4 Vaststelling subsidie Halt 2020
Korte inhoud: Halt heeft verantwoording 2020 ingediend. Vanwege corona-beperkingen heeft Halt in
2020 niet alle overeengekomen uren volgens opdracht besteed. Er is 14 uur minder besteed. Met
name in voorlichting op scholen. Halt geeft een keuze uit 3 opties: restitutie van het gehele niet
bestede bedrag, coulance dus uitbetaling van het niet bestede bedrag of 50%-50%, dus restitutie van
de helft van het bedrag. Blaricum kiest voor restitutie van 50% van het niet bestede bedrag.
Het college besluit:
De subsidie 2020 aan stichting Halt voor voorlichting en advies vast te stellen op € 3280,- en geen
bedrag terug te vorderen.

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 29 juni 2021.

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