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

Dinsdag 28 september 2021
Gemeentehuis te Blaricum
10.00 uur
Mw. J.N. de Zwart-Bloch
Dhr. P.H. van Dijk

Aanwezig

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

Afwezig

Mw. M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer (wethouder)

1. Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
1.1 B&W Besluitenlijst d.d. 21 september 2021 (concept)
Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 21 september 2021 ongewijzigd vast te stellen.
4. Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop
4.1 Raadsinformatiebrief Sociaal-economische impact coronacrisis in de BEL-gemeenten
Korte inhoud: De raad wordt net als in april 2021 door middel van een brief op de hoogte gebracht van
de landelijke gevolgen en de gevolgen in en voor de BEL-gemeenten van de coronacrisis en wat we
hier op korte en langere termijn tegenover kunnen stellen.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de raadsinformatiebrief Sociaal-economische impact coronacrisis in de BELgemeenten;
2. de gemeenteraad te informeren over de Sociaal-economische impact van coronacrisis in de BELgemeenten via de bijgevoegde raadsinformatiebrief.
4.1 Raadsinformatiebrief Hoge winsten in de jeugdzorg
Korte inhoud: Op 18 september kwam Follow the money, platform voor onderzoeksjournalistiek, naar
buiten met haar landelijke onderzoek naar geldstromen in de jeugdzorg. Eén van de conclusies uit het
artikel was dat een deel van de door gemeenten gecontracteerde jeugdzorgorganisaties zeer hoge
winsten noteert. Met deze raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd met het beeld in Gooi en
Vechtstreek.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de raadsinformatiebrief Hoge winsten in de jeugdzorg;
2. de gemeenteraad te informeren over het beeld in Gooi en Vechtstreek met betrekking tot het
landelijke onderzoek naar geldstromen in de jeugdzorg, door middel van bijgevoegde
raadsinformatiebrief.
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Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 5 oktober 2021

Voorzitter,

Secretaris

Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

De heer P. H. van Dijk
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