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

Dinsdag 22 maart 2022
Gemeentehuis Blaricum
10.00 uur

Voorzitter
Secretaris

Mw. J.N. de Zwart-Bloch
Dhr. P.H. van Dijk

Aanwezig

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

Afwezig

--

1 Portefeuille burgemeester J.N. de Zwart-Bloch
1.1 B&W besluitenlijst van 15 maart 2022
Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 15 maart 2022 ongewijzigd vast te
stellen.
1.2 Actualisering gemeentelijke mandaatregeling
Korte inhoud: naar aanleiding van de structuur- en organisatiewijziging binnen de
BEL Combinatie dient de algemene mandaatregeling te worden aangepast. Het
betreft een technische aanpassing.
Het college besluit
1. De Algemene mandaatregeling gemeente Blaricum - BEL Combinatie 2022
met bijbehorende bijlage A vast te stellen;
2. het Mandaatbesluit overeenkomsten gemeentesecretaris gemeente Blaricum
vast te stellen.
1.3 Subsidiëring financiële tegemoetkoming Corona Blaricum Music Festival
Korte inhoud: vanwege de Coronacrisis heeft het Blaricum Music Festival in 2020
en 2021 niet kunnen plaatsvinden. In 2020 heeft de organisator financiële schade
geleden omdat een aantal zaken in de planning stonden en voorgefinancierd
waren en alsnog niet hebben kunnen plaatsvinden. Om deze reden wordt
voorgesteld het Blaricum Music Festival tegemoet te komen door middel van een
eenmalige subsidiëring zodat het Blaricum Music Festival dit jaar op kleine schaal
georganiseerd kan worden.
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Het college besluit:
1. akkoord te gaan met het verstrekken van een eenmalige subsidie van
€ 10.000,--;
2. de kosten van € 10.000 ten laste te brengen van het budget voor kunst en
cultuur incidentele subsidies 91530000 - 442000 (codering gelabeld als
coronakosten);
3. de kosten te dekken uit de ontvangen decentralisatie uitkering
cultuurmiddelen in het kader van extra te besteden ontvangen middelen
vergoeding Coronagevolgen.
1.4 Opvang vluchtelingen Oekraïne
Korte inhoud: In verband met huisvesting van Oekraïense vluchtelingen huurt de
gemeente 4 huurwoningen van De Alliantie.
Het college besluit voor de periode van 6 maanden vast en daarna maandelijks
opzegbaar, 4 woningen aan te huren voor de prijs van € 679,- per woning per
maand exclusief servicekosten en gas, water en licht ten behoeve van de tijdelijke
huisvesting van Oekraïense vluchtelingen. De woningen bevinden zich aan de
Verbindingsweg en de Ludenweg.
2.

Portefeuillehouder wethouder mevrouw A.M. Kennis

2.1 Overheveling budgetten 2021 naar 2022 gemeente Blaricum
Korte inhoud: in 2021 zijn budgetten beschikbaar gesteld voor specifieke
doeleinden, die (nog) niet zijn afgerond. Middels overheveling kunnen deze
projecten in 2022 alsnog worden uitgevoerd.
Het college besluit
1. akkoord te gaan met het overhevelingsvoorstel (totaal € 1.216.095) van 2021
naar 2022 en het daarbij behorende raadsvoorstel en begrotingswijziging;
2. de raad voor te stellen om deze overhevelingsverzoeken als volgt te dekken:
 € 383.844 via de algemene reserve;
 € 187.500 via de bestemmingsreserve HOV-onderzoek;
 € 300.844 via de bestemmingsreserve Klimaatmiddelen;
 € 261.600 via de bestemmingsreserve Incidentele initiatieven 2018;
 € 58.169 via de bestemmingsreserve Riolering;
 € 24.138 via vooruit ontvangen bedragen.
2.2 Regio Gooi en Vechtstreek machtigen
Korte inhoud: gemeenten werken samen in een regionale aanpak voor
zonnepanelen op bedrijfsdaken. Deze aanpak heet Zonwinst. Voor financiering
van de projectkosten in 2022 kan gebruik gemaakt worden van een nieuwe
provinciale subsidieregeling. Regio Gooi en Vechtstreek kan alleen gebruik maken
van deze regeling als zij is gemachtigd door de gemeenten.
Het college besluit
1. Regio Gooi en Vechtstreek te machtigen voor het aanvragen van SEB-subsidie
2022 t.b.v. uitvoering Zonwinst;
2. het bijgevoegde Machtingsbesluit ondertekenen.

B&W besluitenlijst Blaricum d.d. 22 maart 2022

pagina 2 van 4

3.

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

3.1 Wijzigingsplan Melkweg 7-9
Korte inhoud: de eigenaren van de percelen Melkweg 7 en Melkweg 9 hebben de
wens een deel van hun perceel uit te ruilen met elkaar. Op dit moment ligt de
kadastrale grens onlogisch gezien de aanwezige bebouwing op beide percelen. Dit
wijzigingsplan is nodig om de kadastrale perceelsgrenzen juridisch-planologisch
gezien te corrigeren. Deze wijziging kan worden uitgevoerd door toepassing te
geven aan de in artikel 18.9 opgenomen wijzigingsbevoegdheid van het geldende
bestemmingsplan.
Het college besluit:
1. in te stemmen met het wijzigingsplan Melkweg 7-9;
2. het wijzigingsplan voor 6 weken ter inzage te leggen.
3.2 Uitvoeringsplan UP-GRP 2022
Korte inhoud: het UP GRP 2022 biedt het college inzicht in de geplande
rioleringsactiviteiten en maatregelen in 2022.
Het college besluit:
1. het vaststellen van en instemmen met het Uitvoeringsplan-GRP 2022 inclusief
financiën;
2. het beschikbaar stellen van € 275.000 voor de systeem- en objectmaatregelen
die zijn opgenomen in de investeringsplanning (jaarschijven 2019-2022) van
de begroting 2022.
4.

Portefeuillehouder wethouder de heer G.C. Knoop

4.1 Formulierenspreekuur Malbak
Korte inhoud: zowel landelijk als in onze regio worden vroegsignalering en inzet
op schulden gezien als een van de belangrijkste methoden om dak- en
thuisloosheid te voorkomen. De regio Gooi en Vechtstreek heeft voor 2020 en
2021 extra Rijksmiddelen ontvangen om een Aanvullend plan van aanpak
terugdringen dak- en thuisloosheid uit te voeren (bijlage 1). Een van de
maatregelen uit het plan betreft het inzetten van twee wekelijkse spreekuren in
de lokale buurthuizen om kwetsbare burgers met vragen over formulieren,
brieven, administratie, enz. te ondersteunen (blz. 3 van bijlage 1). Hierbij ligt het
voorstel voor om in de Malbak een twee wekelijks formulierenspreekuur in te
richten in samenwerking met Humanitas.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van het Regionale Aanvullend plan van aanpak terugdringen
dak- en thuisloosheid;
2. in te stemmen met de realisatie van een twee wekelijks spreekuur voor
formulierenhulp in de Malbak en de kosten te laten te brengen van 91610000438098.
4.2 Onderwijs zorg (jeugd) arrangementen
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Korte inhoud: op de Donnerschool en de Wijngaard (Speciaal Basis Onderwijs) zijn
de afgelopen jaren als pilot jeugdhulpverleners ingezet om laagdrempelig zorg te
verlenen aan kinderen, zonder dat hiervoor een beschikking en een onderzoek
aan ten grondslag lag. De portefeuillehouders willen deze intensieve
samenwerking tussen (speciaal) onderwijs en de jeugdhulp voor de langere
termijn continueren (besluit in PFHO mei 2021). Het is noodzakelijk om, met
ingang van het nieuwe schooljaar 2022/2023 , deze voorziening in te kopen,
waarbij mogelijk een nieuw perceel kan worden toegevoegd aan de reeds
gecontracteerde jeugdhulpvoorzieningen. In de tussenliggende periode wordt
gewerkt met een maatwerkovereenkomst tussen de jeugdhulpaanbieders die de
pilot hebben uitgevoerd en de Regio Gooi en Vechtstreek..
Het college besluit:
1. per 1 augustus 2022 een nieuwe overeenkomst af te sluiten voor OnderwijsJeugdarrangementen (OJA) binnen scholen voor Speciaal (Basis)Onderwijs
voor de schooljaren 2022/2023 en 2023/2024 met een mogelijkheid tot
verlenging van 2 schooljaren;
2. deze opdracht (OJA) in eerste instantie te beperken tot het borgen van de
huidige pilots en uitbreiding van de OJA naar het gehele speciaal (basis)
onderwijs pas plaats te laten vinden na positieve besluitvorming van
gemeenten over deze uitbreiding.
3. om de Onderwijs- Jeugdarrangementen (vanaf schooljaar 2022/2023) en de
Onderwijs- Zorgarrangementen (deel schooljaar 2020/ 2021 en schooljaar
2021/ 2022) te verrekenen naar rato van het gebruik per gemeente. Pagina 2
van 7;
4. opdracht te geven aan de manager inkoop en contractbeheer Regio Gooi en
Vechtstreek om binnen de kaders van beslispunt 1 tot en met 3 uitvoering te
geven aan de inkoop, contractering en financiële afwikkeling.

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 29 maart 2022

Voorzitter,
Mw. J.N. de Zwart-Bloch
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Dhr. P.H. van Dijk
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