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Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

01.01

Besluitenlijst B&W Blaricum
De besluitenlijst is conform vastgesteld.

01.02

Aangepaste voorschriften huwelijken/geregistreerd partnerschappen.
Korte inhoud: Aangepaste voorschriften bij huwelijken en geregistreerd partnerschappen
i.v.m. Corona.
Het college besluit:
1. Bij een kosteloos huwelijk of een geregistreerd partnerschap maximaal 7 personen toe to
staan. Het bruidspaar en maximaal 4 getuigen. Hierbij de vastgestelde RIVM maatregelen
met 1,5 meter afstand houden tot elkaar in acht nemen.
2. Bij een regulier huwelijk of een geregistreerd partnerschap maximaal 15 personen toe to
staan. Hierbij de vastgestelde RIVM maatregelen en het 1,5 meter afstand houden tot elkaar
in acht nemen.
3. Dit besluit, na overleg met het college c.q. de portefeuillehouder, per direct in to trekken op
het moment dat de nadere maatregelen over wettelijk voorgeschreven samenkomsten door
het kabinet worden ingetrokken.
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Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop

02.01

Continuiteitsbijdrage en vergoeding meerkosten sociaal domein
Korte inhoud: Voor aanbieders in het sociaal domein zijn de financiele gevolgen van de
coronacrisis groot. Enerzijds door het tijdelijk wegvallen van de omzet. Anderzijds door
meerkosten voor aangepaste dienstverlening als gevolg van de Corona maatregelen. Het
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Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben afspraken gemaakt over
de continu'iteitsbijdrage en de vergoeding van meerkosten voor aanbieders in het sociaal
domein. Met dit voorstel geeft de gemeente uitvoering aan de landelijke afspraken en
waarborgt de gemeente de continu'iteit van dienstverlening binnen het sociaal domein in Gooi
en Vechtstreek.
Het college besluit:
1. Voor regionaal gecontracteerde aanbieders Jeugdwet, Wet maatschappelijke
ondersteuning, vrouwenopvang en maatschappelijke opvang de continu~iteitsbijdrage voor de
periode 1 maart tot 1 juli 2020 vast to stellen op 100% van de verwachte reguliere omzet
minus minderkosten.
2. Voor regionaal gecontracteerde aanbieders leerlingen-, jeugdhulp- en Wmo vervoer de
continuiteitsbijdrage voor de periode 1 maart tot 1 juli 2020 vast to stellen op 80% van de
verwachte reguliere omzet (inclusief eigen bijdrage).
3. Met de regionaal gecontracteerde aanbieder Wmo vervoer voor de periode 1 juli tot 1
september 2020 continuiteitsafspraken op maat to maken tot een maximum van 80% van de
verwachte reguliere omzet (inclusief eigen bijdrage).
4. Meerkosten bij regionaal gecontracteerde aanbieders als gevolg van de coronacrisis to
vergoeden op basis van de landelijke richtlijn tot een maximum van de vergoeding van het
Rijk aan centrumgemeente Hilversum a € 706.814,- .
5. Opdracht to geven aan de manager inkoop en contractbeheer Regio Gooi en Vechtstreek
om binnen de kaders van beslispunten 1, 2, 3 en 4 uitvoering to geven aan de
continu'iteitsbijdrage en de vergoeding meerkosten sociaal domein en over de voortgang to
rapporteren richting het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein.

02.02

Persbericht/raadsinformatiebrief n.a.v. Watersysteemanalyse Gooi- en Eemmeer
Het college stemt in met de Raadsinformatiebrief en persbericht.

02.03

Dekkend AED-netwerk
Korte inhoud: Om to komen tot een dekkend netwerk van AED's is er nog een AED nodig in
Blaricum. Voorgesteld wordt om een AED met buitenkast aan to schaffen voor bij de
brandweerkazerne en ook de installatie voor onze rekening to nemen.
Het college besluit:
1. Een AED inclusief buitenkast aan to schaffen en installeren a € 2.500,- voor de
brandweerpost in Blaricum ten behoeve van het dekkende netwerk van AED's in Blaricum.
2. Het benodigde budget a € 2.500,- voor de aanschaf van een AED met buitenkast en
installatie to dekken ten taste van de post Algemene voorziening Wmo en Jeugd (91610000438099).

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 6 oktober 2020.
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