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

Dinsdag 2 maart 2021
Gemeentehuis Blaricum
10.00 uur
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
De heer P.H. van Dijk

Aanwezig

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

Afwezig

01.

Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

01.01

B&W Besluitenlijst d.d. 23 februari 2021 (concept)
Het college besluit de B&W Besluitenlijst 23 februari 2021 ongewijzigd vast te stellen.

01.02

Specifieke uitkering ondersteuning toezicht- en handhavingstaken bij gemeenten
Korte inhoud: Het kabinet heeft besloten om ondersteuning te bieden aan cruciale
sectoren door middel van tijdelijke banen. Deze banen voor de sectoren zorg,
onderwijs en toezicht- en handhaving helpen om deze sectoren te ontlasten. Hiervoor
is een regeling van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor het ontlasten van
toezichts- en handhavingstaken bij gemeenten in het leven geroepen.
Het college besluit:
1. een aanvraag in te dienen voor het maximaal aan te vragen bedrag (€61.508,21)
op basis van de regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en
handhaving;
2. in te zetten op het inhuren van 2 fte;
3. in te zetten op het inhuren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
en/of uitkering, waar mogelijk uit de eigen regio;
4. de uitkering vanuit het Rijk te boeken op kostensoort 543100 Inkomensoverdracht
Rijk;
5. team Vergunningen, Handhaving en Juridische zaken de opdracht te geven te
onderzoeken of de inhuur van een extra buitengewoon opsporingsambtenaar
nodig is;
6. het verschil tussen de kosten en de uitkering op kostensoort 438062 Corona te
boeken waarbij de kosten van de inhuur via de gemeente loopt (kostenplaats
91120002 APV);
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01.03

Informatiebrief verkiezingen Blaricum
Korte inhoud:
Vanwege de uitbraak van het Covid 19 virus heeft de Minister van Binnenlandse Zaken
de gemeenten nadere eisen opgelegd rond het verkiezingsproces. Middels deze
informatiebrief wil het college de raad op hoofdlijnen op de hoogte brengen van de
wijzigingen. De brief houdt op hoofdpunten in:
1. het niet deelnemen aan het experiment centraal tellen van de stemmen bij de
verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer;
2. de nieuwe procedures rond het verkiezingsproces 2021
3. toegankelijkheid van de stembureaus.
Het college neemt kennis van de raadsinformatiebrief en informeert de raad middels
bijgevoegde raadsinformatiebrief.

02

Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis

02.01

Projectplan Contourendocument
Korte inhoud: In het ‘’Programma Implementatie Omgevingswet 2021’ is opgenomen,
dat als 3e stap in het proces voor het opstellen van de omgevingsvisie voor elke
gemeente een Contourendocument wordt gemaakt. In 2019 hebben we de 1e stap al
gezet door alle beleidsdocumenten die relevant zijn voor de fysieke leefomgeving te
inventariseren en bundelen. Voor de 2e stap wordt de informatie gebruikt die
vergaard is bij het herijken van de Strategische visie. Het Contourendocument voor de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 klaar zijn. De stuurgroep implementatie
Omgevingswet heeft op 22 februari het projectplan Contourendocument vastgesteld.
In het projectplan worden het doel, de scope, het resultaat, de planning en fasering
van het project beschreven.
Het college:
1. neemt kennis van het Projectplan Contourendocument en de
raadsinformatiebrief;
2. Informeert de raad door middel van bijgaande raadsinformatiebrief.

02.02

Beschikkingen 2021 niet-woningen
Korte inhoud: Middels deze brief wordt toegelicht waarom de gemeente Blaricum
geen toestemming heeft verkregen van de Waarderingskamer om de beschikkingen
2021 van de courante niet-woningen te versturen in februari en welke afspraken er
zijn gemaakt om de beschikkingen zo snel mogelijk te kunnen verzenden.
Het college:
1. Neemt kennis van de informatiebrief m.b.t. de beschikkingen van de courante
niet-woningen in 2021;
2. Informeert de raad door middel van bijgaande raadsinformatiebrief.

02.03

Tijdelijke Regeling Gemeentelijke Subsidies in relatie tot Corona 2020
Korte inhoud: Met de tijdelijke regeling wordt een systematische aanpak vastgesteld
met betrekking tot de interne controle van de prestatielevering van verleende
subsidies aan instellingen. Deze (gewijzigde) aanpak is mede het gevolg van de
Coronapandemie. Besluiten.
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Het college besluit:
3. de "Tijdelijke Regeling Gemeentelijke Subsidies in relatie tot Corona 2020" vast te
stellen;
4. de raad te informeren middels de bijgevoegde raadsinformatiebrief.
02.04

Besluit op bezwaar planschade voor de percelen Schapendrift 58 a,58 b en 58 c te
Blaricum.
Korte inhoud: Bij besluit van 29 juli 2020 heeft het College besloten zich te
conformeren aan het advies van de Lodewijck Groep en is het verzoek om een
planschade voor de percelen Schapendrift 58 a,58 b en 58 c afgewezen. Hiertegen is
een bezwaarschrift ingediend, welke ontvankelijk is en ongegrond wordt verklaard.
Het college besluit het advies van de commissie voor bezwaarschriften van 15 februari
2021 naar aanleiding van het op 3 september 2020 pro forma ingediend
bezwaarschrift en aangevuld met gronden op 6 oktober 2020 tegen het besluit tot
afwijzen van het verzoek tot planschade voor de percelen Schapendrift 58a, 58 b en
58 c over te nemen en het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 2.
het bestreden besluit in stand te laten met dien verstande dat als peildatum voor de
planologische vergelijking moet worden gelezen: 19 juni 2018; 3. het verzoek om een
proceskostenvergoeding af te wijzen.

02.05

Voortgang implementatie Omgevingswet Periode half januari- half februari 2021
Korte inhoud: In bijgevoegd overzicht is de stand van zaken de implementatie
Omgevingswet weergegeven.
Het college besluit om in te stemmen met de wijze waarop in bijgevoegd overzicht de
stand van zaken van de implementatie Omgevingswet is weergegeven. Het college
besluit om de raad door middel van bijgevoegd overzicht te informeren over de
voortgang van de implementatie Omgevingswet.

03.
03.01

Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop
Raadsinformatiebrief traject waardengericht werken
Korte inhoud: De betaalbaarheid van het sociaal domein staat onder druk. Om het
sociaal domein (financieel) gezond te houden zijn de afgelopen periode keuzes
gemaakt in de vorm van besparingsmaatregelen. Ook de komende tijd zijn keuzes
nodig, bijvoorbeeld in de uitwerking van besparingsmaatregelen. Het is niet
ondenkbaar dat er nog meer maatregelen nodig zijn in de toekomst, wat ook om
keuzes vraagt. Al deze keuzes dienen in samenhang te worden gemaakt. Een gedeeld
waardenkader draagt bij aan de samenhang.
Het college neemt kennis van: de raadsinformatiebrief traject waardengericht werken
en informeert de raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

03.02

Uittredingsovereenkomst GNR Amsterdam en Gooise gemeenten
Korte inhoud: De gemeente Amsterdam wenst sinds 2012 en de Provincie sinds 2018
niet langer meer als participant deel uit te maken van de stichting Goois Natuur
Reservaat (GNR). De Gooise participanten van de stichting Goois Natuurreservaat
(gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen en Laren) hebben op 13
november 2020 met de gemeente Amsterdam, onder voorwaarde van instemming
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van hun colleges, overeenstemming bereikt over zowel de uittreedsom, de
uittreedovereenkomst als de Gooise Natuuragenda.
Het college besluit:
5. Onder voorbehoud van wensen en bedenkingen van de Raad van Blaricum in te
stemmen:
a. met het onderhandelingsresultaat inzake de uittreedregeling met
gemeente Amsterdam, vanwege de door hen gewenste uittreding uit
de stichting Goois Natuurreservaat (GNR);
b. in te stemmen met de uittredingsovereenkomst; iii. in te stemmen
met de Gooise natuuragenda;
6. De Raad voor te stellen geen wensen en bedenkingen in te brengen ten aanzien
van de uittredingsovereenkomst Amsterdam en de Gooise Natuuragenda

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 9 maart 2021.
Voorzitter,

Secretaris

Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

De heer P. H. van Dijk
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