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Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Waarnemend secretaris
Aanwezig

dinsdag 11 augustus 2020
Gemeentehuis Blaricum
11:00 uur
13:00 uur
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
De heer. P.H. van Dijk
Mw. J.N. de Zwart-Bloch (Burgemeester), dhr. G.C. Knoop
(Wethouder), dhr. P.H. van Dijk (secretaris)

Afwezig

Mw. A.M. Kennis (Wethouder), Mw. E.J.M. Boersen-De Jong
(Wethouder)

1.

Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

01.01.

Besluitenlijst B&W Blaricum
De besluitenlijst is conform vastgesteld.

01.02.

Ontwerp Regionaal Beleidsplan 2021-2024 Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio
Gooi en Vecht
Het college besluit:
1. Into stemmen met het ontwerp Regionaal Beleidsplan 2021-2024 Veiligheidsregio
Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
1. De concept- zienswijze door to geleiden Haar de raadsvergadering.

02.

Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis

02.01.

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2020
Het college besluit:
1. De raad voor to leggen om de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Blaricum 2020 (zie bijlage 1) vast to stellen en stemt daarmee de volgende wijzigingen
in het beleidskader kwijtscheldingen, dat voor het laatst in 2019 is vastgesteld (zie
bijlage 2):
2. De verordening inzake kwijtschelding gemeentelijke belastingen wordt als volgt
gewijzigd:
3. Artikel 4 wordt toegevoegd aan het bestaande beleid en komt to luiden:
Artikel 4 Ondernemers
Kwijtschelding van privebelastingen voor natuurlijke personen die een bedrijf of
zelfstandig een beroep uitoefenen to toetsen op grond van dezelfde bepalingen als die
voor particulieren Belden, waarbij
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a. de wijze waarop het inkomen wordt bepaald geschiedt conform het Besluit
bijstandsverlening zelfstandigen 2004;
b. de wijze waarop het voor belastingschuldige noodzakelijke bedrijfsvermogen
getoetst wordt geschiedt conform het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
2004.
4. Met betrekking tot een verzoek om kwijtschelding van de in artikel 1genoemde
belastingen dat afkomstig is van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig
beroep uitoefent, zijn de afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling
Invorderingswet 1990 van toepassing indien de belastingen geen verband houden met
de uitoefening van dat bedrijf of beroep
03.

Portefeuille wethouder de Neer G.C. Knoop

03.01.

Beleidsregels Bbz 2020
Het college besluit om into stemmen met de beleidsregels Bbz gemeente Blaricum 2020.

03.02.

Bestuursrapportage sociaal domein 2019
Het college besluit om de bestuursrapportage sociaal domein 2019 ter kennisname to
verstrekken aan de raad.

vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 18 augustus 2020,

D~P.H. van Dijk
secretaris
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