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Mw. J.N. de Zwart-Bloch (Burgemeester), mw. A.M. Kennis
(Wethouder), mw. E.J.M. Boersen-De Jong (Wethouder), dhr. G.C.
Knoop (Wethouder), dhr. P.H. van Dijk (Waarnemend secretaris)
-

Afwezig

01

Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

01.01

B&W Besluitenlijst d.d. 19 januari 2021
Het college besluit de besluitenlijst uit de B&W vergadering van 19 januari 2021
conform vast te stellen.

01.02

Benoemen stembureauleden verkiezingen maart 2021
Korte inhoud: Op 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor de leden van de Tweede
Kamer. Voor deze verkiezingen is het verplicht om:




op 15 en 16 maart een stembureau te openen
op 17 maart voldoende stembureaus te openen
2 briefstembureaus aan te wijzen.

Het college wijst voor iedere verkiezing de stembureaus aan en benoemt voor iedere
verkiezing de voorzitter, de leden, de plaatsvervangende leden en de tellers voor de
stembureaus.
Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de benoeming van de voorzitters, leden, plaatsvervangende
leden en tellers;
2. Het gevraagde mandaat te verlenen.
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Portefeuille wethouder mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong

03.01

Besluit op bezwaar
Korte inhoud: Bij besluit van 25 juni 2020 is van rechtswege een omgevingsvergunning
verleend voor het vellen van een boom (eik) op het perceel Verloren Engh 3 te

Blaricum. Hiertegen zijn 2 bezwaarschriften ingediend, die niet-ontvankelijk zijn
verklaard.
Het college besluit:
1. Het advies van de commissie voor de bezwaarschriften van 25 november 2020
naar aanleiding van de op 4 augustus 2020 en op 2 september 2020 ingediende
bezwaarschriften tegen het van rechtswege verleende omgevingsvergunning voor
het vellen van een boom (eik) op het perceel Verloren Engh 3 te Blaricum, over te
nemen;
2. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten van bezwaarmaker 1 af te
wijzen;
3. Het verzoek tot vergoeding van de gemaakte deskundigenkosten door
bezwaarmaker 1 af te wijzen;
4. Het bestreden besluit van 25 juni 2020 in stand te laten.
03.02

Besluit op bezwaar
Korte inhoud: Bij besluit van 08 juli 2020 is een omgevingsvergunning verleend voor
het vellen van een boom (Esdoorn) op het perceel Zwaluwenweg 18 te Blaricum.
Hiertegen is 1 bezwaarschrift ingediend, die niet-ontvankelijk is verklaard.
Het college besluit:
1. Het advies van de commissie voor de bezwaarschriften van 10 november 2020
naar aanleiding van het op 7 augustus 2020 ingediende bezwaarschrift tegen de
verleende omgevingsvergunning voor het vellen van een boom (Esdoorn) op het
perceel Zwaluwenweg 18 te Blaricum, over te nemen;
2. Het bestreden besluit van 8 juli 2020 in stand te laten.

03.03

Ontwerp MRA-programma Circulaire economie 2020-2025
Korte inhoud: In het ontwerpprogramma circulaire economie van de MRA wordt
invulling gegeven aan de belangrijkste opgaven die er op regionaal niveau liggen,
namelijk:




Aanpak van materiaal- en grondstofstromen
Circulair inkoop en circulair aanbesteden
Circulaire gebiedsontwikkeling

Het programma 2020-2025 dient om de transitie naar een 100 % circulaire economie
in 2050 te ondersteunen.
Het college besluit in te stemmen met de inhoud en verzending van een gezamenlijke
reactie van gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek aan de MRA met betrekking
tot het ontwerp MRA-programma Circulaire economie 2020-2025 en de onderwerpen
Landelijk Betonakkoord en Green Deal Houtbouw.
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Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop

04.01

Onderwijs-zorgarrangement Donnerschool 2021-2025

B&W Besluitenlijst d.d. 26 januari 2021 - vastgesteld

Pa gi na 2

Korte inhoud: In het schooljaar 2019-2020 zijn er 3 onderwijs-zorgpilots gestart vanuit
het Transformatieplan Jeugd: op de Donnerschool, de Wijngaard en de Rebound. De
pilot op de Donnerschool is, na bestuurlijk overleg, verlengd tot de kerstvakantie
2020. In het regionale portefeuillehouder overleg van 19 november 2020 is besloten
dat het onderwijszorgarrangement bij de Donnerschool gecontinueerd gaat worden.
Het college besluit: In te stemmen met het persoonsvolgend financieren van €15.500
per leerling voor het onderwijs-zorgarrangement op de Donnerschool voor leerlingen
uit Blaricum in de periode 2021-2025.
04.02

Continuïteitsbijdrage Wmo vervoer
Korte inhoud: Het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben
landelijk afspraken gemaakt over de continuïteitsbijdrage voor voorzieningen in het
sociaal domein. Op basis van deze afspraken heeft de gemeente in samenwerking met
de regiogemeenten de “Continuïteitsbijdrage en vergoeding meerkosten sociaal
domein” vastgesteld. Deze regeling, uitgevoerd door inkoop en contractbeheer Regio
Gooi en Vechtstreek, liep tot 1 september 2020. De vraag naar ondersteuning is voor
de meeste voorzieningen in het sociaal domein sindsdien voldoende hersteld. Voor
het Wmo vervoer geldt dit niet. De huidige Wmo vervoersvraag zit op 50% van de
vervoersvraag 2019. Het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten roepen
gemeenten daarom op de continuïteitsbijdrage Wmo vervoer te verlengen1. Doel is
het voor inwoners in stand houden van het vervoersnetwerk en de Wmo
vervoersvoorziening.
Het college besluit:
1. De continuïteitsbijdrage Wmo vervoer van 1 september 2020 tot het einde van de
looptijd van de landelijke Corona richtlijnen Wmo vervoer vast te stellen op 70%
van de verwachte reguliere omzet (inclusief eigen bijdrage) van de niet verreden
ritten.;
2. Opdracht te geven aan de manager inkoop en contractbeheer Regio Gooi en
Vechtstreek om uitvoering te geven aan de continuïteitsbijdrage Wmo vervoer.

04.03

Raadsinformatiebrief voortgang Thuiszorgorganisatie Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: De raad wordt door middel van een informatiebrief geïnformeerd over
de voortgang van Thuiszorgorganisatie Gooi en Vechtstreek.
Het college besluit: De raad te informeren met bijgevoegde informatiebrief over de
voortgang van Thuiszorgorganisatie Gooi en Vechtstreek.
Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 2 februari 2021.
Voorzitter,

Waarnemend secretaris

Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

De heer P. H. van Dijk
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