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

Dinsdag 13 april 2021
Gemeentehuis Blaricum
10.00 uur
Mw. J.N. de Zwart-Bloch
De heer P.H. van Dijk

Aanwezig

Mw. J.N. de Zwart-Bloch (Burgemeester). Mw. A.M. Kennis (Wethouder),
mw. M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer, 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. 6 april 2021 (concept)
Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 6 april 2021 ongewijzigd vast te stellen.

01.02

Projectplan Corona Crisis Herstel Platform
Korte inhoud:
De gemeenteraad heeft op 23 maart 2021 een initiatiefvoorstel aangenomen. Hierbij
heeft de gemeenteraad van Blaricum heeft geconstateerd dat er, om besmetting met
het coronavirus te voorkomen, door het kabinet vergaande maatregelen zijn getroffen
die zowel financieel, economisch, maatschappelijk als sociaal grote gevolgen hebben
voor alle geledingen van de samenleving. Deze maatregelen zijn bovendien generiek
van karakter en laten weinig ruimte voor individueel maatwerk.
Deze problematiek is zo veelomvattend en complex, dat een multidisciplinaire aanpak
op lokaal niveau en tijdelijke, op maat gesneden, aanpassingen van bestaande regels
en verordeningen bespreekbaar moeten zijn. Hiertoe is een projectplan opgesteld.
Het college besluit: het projectplan vast te stellen en te bespreken met de
klankbordgroep van raadsleden.

02
02.01

Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis
Raadsinformatiebrief MKB digitalisering
Korte inhoud: De regionale portefeuillehouders Economie & Innovatie hebben
afgesproken incidenteel een regionale bijdrage van € 90.000,- toe te kennen aan
‘SPOT 035: een digitale strategie voor het MKB’. Dit project is een initiatief van
gemeente Hilversum en een coproductie van ondernemersverenigingen,
onderwijspartners en overheden. Met de toekenning van dit budget dragen de
regiogemeenten bij aan de MKB-deal die in november 2020 is getekend door
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gemeente Hilversum met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).
SPOT 035 is een van de 13 MKB-Deals waarmee het ministerie regionale initiatieven
van provincies en gemeenten steunt die het MKB versterken.
Het college besluit: de raad hierover te informeren met bijgaande
raadsinformatiebrief ‘MKB Digitaliseren’.
02.02

Kaderbrief 2022 BEL Combinatie
Korte inhoud: De Kaderbrief van de BEL Combinatie voor het begrotingsjaar 2022
geeft de uitgangspunten voor de Begroting 2022 aan. Naast de diverse ontwikkelingen
die wij in onze organisatie oppakken, geven wij in de Kaderbrief 2022 vijf
uitgangspunten voor de Begroting 2022 aan:
 Covid-19 en gevolgen voor de organisatie
 Hybride werken
 Uitbesteding belastingtaken
 Actualisatie kapitaallasten o.b.v. Jaarrekening 2020
 Autonome ontwikkelingen.
Het college neemt kennis van de inhoud van de Kaderbrief 2022 van de BEL
Combinatie en besluit deze ter informatie door te sturen naar de raad.

03

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

03.01

Reactie rekenkamerbrief over de MOR
Korte inhoud: Aanleiding (inleiding) De rekenkamer heeft in 2020 deelgenomen aan
een onderzoek van de landelijke brancheorganisatie van rekenkamers en
rekenkamercommissies, de NVRR. Het onderzoek ging over de MOR-meldingen
(Meldingen Openbare Ruimte). Het onderzoeksbureau PBLQ voerde dit zogenoemde
doe-mee onderzoek uit in opdracht van de NVRR. De rekenkamer heeft ons
geïnformeerd over de uitkomsten voor Blaricum, Eemnes en Laren en trekt een
aantal conclusies en doet aanbevelingen. Wij geven graag een reactie op de
aanbevelingen van de rekenkamer.

4

4.1

Het college stemt in met de aanbevelingen in de brief van de rekenkamer over het
proces van de Meldingen Openbare Ruimte, en stuurt dit ter informatie door naar de
raad
Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop
Startnotitie inburgering 2022 'Een nieuw thuis'
Korte inhoud: De nieuwe Wet inburgering zal naar verwachting per 1 januari 2022 in
werking treden waarmee de regie weer teruggaat naar de gemeente. Met de
startnotitie worden voorbereidingen getroffen voor de invoering van de nieuwe wet.
Het college besluit: in te stemmen met het raadsvoorstel ‘Startnotitie inburgering
2022 ‘Een nieuw huis’.

4.2

Zienswijze concept begroting 2022 Werkvoorzieningschap Tomingroep
Korte inhoud: Het Werkvoorzieningschap Tomingroep heeft een conceptbegroting
2022 opgesteld. Over de conceptbegroting 2021 kan de gemeenteraad op grond van
de Wet Gemeenschappelijke Regelingen een zienswijze indienen.
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Het college besluit: in te stemmen met het raadsvoorstel inzake zienswijze
conceptbegroting 2022 Werkvoorzieningschap Tomingroep.

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 20 april 2021.

Voorzitter,

Secretaris

Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

De heer P. H. van Dijk
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