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Aanwezig

Mw. A.M. Kennis (Locoburgemeester), mw. M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer
(wethouder), dhr. G.C. Knoop (Wethouder), dhr. P.H. van Dijk (secretaris)

Afwezig

Mw. J.N. de Zwart-Bloch (Burgemeester)

1. Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
1.1 B&W Besluitenlijst d.d. 19 oktober 2021 (concept)
Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 19 oktober 2021 gewijzigd vast te stellen.
1.2 Samenwerkingsafspraken MRA
Korte inhoud: De gemeenten in Gooi en Vechtstreek participeren in het samenwerkingsverband
metropoolregio Amsterdam (MRA). De afgelopen jaren is de samenwerking geëvalueerd. Dit leidt tot
vervanging van het bestaande convenant door nieuwe Samenwerkingsafspraken. Na twee
zienswijzetrajecten langs de raden en Staten liggen nu de definitieve Samenwerkingsafspraken ter
vaststelling voor. De raad wordt gevraagd om in te stemmen met het voornemen van het college om
de samenwerkingsafspraken vast te stellen.
Het college besluit: de raad voor te stellen om in te stemmen met het voornemen van het college om
de Samenwerkingsafspraken vast te stellen.
1.3 Herziening reglement Burgerlijke Stand 2022
Korte inhoud: Het reglement burgerlijke stand 2022, de artikelsgewijze toelichting en de
uitvoeringsregels kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap 2022 vaststellen en het reglement
2016 intrekken.
Het college besluit: het reglement burgerlijke stand 2022. de artikelsgewijze toelichting en de
uitvoeringsregels kosteloze huwelijk/geregistreerd partnerschap 2022 vaststellen en het reglement
2016 intrekken.
2. Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis
2.1 Controle- en verantwoordingsprotocol Sociaal Domein 2021
Korte inhoud: Voor de controle volgend jaar op het sociaal domein binnen de regio G&V is er een
controleprotocol opgesteld. Dit protocol wordt door de accountant gehanteerd om de controle voor
de jaarrekening uit te voeren. In navolging van 2020 zijn ook in 2021 de getroffen maatregelen met
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betrekking tot de Corona crisis (continuïteitsbijdrage) onderdeel van het controle- en
verantwoordingsprotocol. Het controleprotocol wordt vastgesteld door de deelnemende gemeenten.
Het college besluit: het controle- en verantwoordingsprotocol Sociaal Domein 2021 ten behoeve van
de Regio Gooi en Vechtstreek vast te stellen.
2.2 Tijdelijk gebruik Hendrik Smitlaantje 2 Blaricum
Korte inhoud: In de tijdelijkheid het voormalig EHBO gebouw aan Hendrik Smitlaantje 2 in gebruik te
geven aan de Kledingbank.
Het college besluit:
1. een bruikleenovereenkomst voor een jaar aan te gaan en daarmee het gebouw aan Hendrik
Smitlaantje 2 in de tijdelijkheid in gebruik te geven aan de Kledingbank;
2. voorafgaand aan ingebruikgeving het gebouw veilig en bruikbaar te maken en de kosten hiervan
ad. € 1.000,00 te verantwoorden op kostenplaats 41520000 – 438041 en ten laste te laten komen
van het rekeningresultaat 2021;
3. voor de periode van bruikleen zijnde een jaar de gebruikerskosten voor rekening van de gemeente
te laten komen ad. € 1.000,00 en te verantwoorden op kostenplaats 41520000 en ten laste te
laten komen van het rekeningresultaat 2021 respectievelijk 2022;
4. de jaarlijks aan de kledingbank verstrekte vergoeding ad. € 1.000,-- euro ten behoeve van de te
betalen bijdrage voor de opslag van de kleding te laten vervallen.
3.

Portefeuille wethouder mevrouw M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer

3.1 Adviesrecht en Delegatie
Korte inhoud: Voordat de Omgevingswet in werking treedt is het nodig dat er besluiten worden
genomen over de wijze waarop de onderwerpen Adviesrecht en Delegatie worden ingevuld.
Het college besluit:
1. de raad voor te stellen om, met ingang van het in werking treden de Omgevingswet, het college te
verplichten om bindend advies te vragen in de gevallen zoals beschreven in lijst A (zie bijlage 1);
2. de raad voor te stellen om met ingang van het in werking treden de Omgevingswet, de
bevoegdheden als genoemd in lijst B (zie bijlage 2) te delegeren aan burgemeester en wethouders
door aanpassing van het Algemeen delegatiebesluit Blaricum 2011;
3. de werkwijze met betrekking tot het Adviesrecht en de voorgestelde aanpassing van het Algemeen
delegatiebesluit Blaricum 2011 uiterlijk 1 jaar na inwerking treden van de Omgevingswet te
evalueren en de raad hierover te consulteren.
4. Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop
4.1 Regionaal beleidsplan Bescherming en Opvang 2022-2025
Korte inhoud: Het Beleidsplan Bescherming & Opvang Gooi en Vechtstreek 2022 – 2025 ‘Herstel de
verbinding’ is in nauwe samenspraak met gemeenten, inwoners, cliënten, adviesraden en
zorgorganisaties tot stand gekomen. Eerst is er gezamenlijk geëvalueerd. Vervolgens is er met elkaar
een concept beleidsplan opgesteld, waar adviesraden sociaal domein over hebben geadviseerd en
gemeenteraden een zienswijze hebben ingediend. Bij de opstelling van voorliggend plan zijn de
adviezen van de adviesraden en zienswijzen van de gemeenteraden betrokken. Met het beleidsplan
continueren de gemeenten het lopende regionale beleid en leggen gemeenten de focus op verdere
verbetering, verlenging en inbedding van de staande uitvoering. Centraal staat de verbinding; enerzijds
tussen kwetsbare inwoners en de samenleving en anderzijds tussen gemeenten en maatschappelijke
partners die samen voor de opgave staan om bescherming en opvang in de regio goed te organiseren.
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Het beleidsplan bestaat uit drie programma’s: 1. Preventie en perspectief, 2. Beschermd en veilig thuis
wonen en 3. Een integrale benadering vanuit zorg en veiligheid.
Het college besluit:
1. in te stemmen met het regionale beleidsplan Bescherming en Opvang G&V 2022 – 2025;
2. de raad voor te stellen het regionale beleidsplan Bescherming en Opvang G&V 2022 – 2025 vast te
stellen.
4.2 Anticiperen op Verzamelwet hersteloperatie toeslagen
Korte inhoud: Gedupeerden hebben vaak nog steeds schulden en lopende vorderingen als gevolg van
de kinderopvangtoeslagenaffaire. Dit geldt ook voor gemeentelijke vorderingen. Op 1 januari 2022
wordt de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen van kracht. Op basis van deze wet kunnen
gemeentelijke vorderingen worden kwijtgescholden. Omdat bij veel gezinnen hulp niet kan wachten
tot vaststelling van deze wet, staat het rijk gemeenten toe om te anticiperen op de komende wet. Dit
gebeurt middels het vaststellen van dit voorstel en het bijgaande besluit om te anticiperen op de
Verzamelwet hersteloperatie toeslagen.
Het college besluit:
1. de gemeentelijke vorderingen van ouders en diens toeslagpartner die gedupeerd zijn door de
problemen rondom de kinderopvangtoeslag, en daardoor recht hebben op het forfaitaire bedrag
van € 30.000,-, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Verzamelwet hersteloperatie
toeslagen, kwijt te schelden;
2. de kwijtschelding ambtshalve te verlenen als het gaat om de publieke vorderingen die binnen de
beoogde reikwijdte van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen vallen;
3. goed te keuren dat de gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke
belastingen de kwijtschelding ambtshalve verleent als het gaat om de publieke vorderingen die
binnen de beoogde reikwijdte van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen vallen;
4. de gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen kwijtschelding
van een belastingaanslag aan een gedupeerde ouder te laten verlenen bij een voor bezwaar
vatbare beschikking waarop Hoofdstuk V van de Algemene wet inzake rijksbelastingen van
overeenkomstige toepassing is;
5. te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de eerste dag na die van de
bekendmaking en van kracht is tot het moment dat de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen in
werking treedt.
Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 2 november 2021

Voorzitter,

Secretaris

Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

De heer P. H. van Dijk
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