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

Dinsdag 16 maart 2021
Gemeentehuis Blaricum
10.00 uur
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
De heer P.H. van Dijk

Aanwezig

Mw. J.N. de Zwart-Bloch (Burgemeester), mw. A.M. Kennis (Wethouder), ,
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. 9 maart 2021 (concept)
Het college besluit de B&W Besluitenlijst 9 maart 2021 ongewijzigd vast te stellen.

01.02

Benoeming gemeentesecretaris
Korte inhoud: Op grond van artikel 102 van de Gemeentewet benoemt het college de
gemeentesecretaris.
Het college besluit om Peter van Dijk te benoemen als gemeentesecretaris, per 1
maart 2021.

02

Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis

02.01

Afsluiten investeringskredieten jaarstukken gemeente Blaricum
Korte inhoud: Ten behoeve van het opstellen van de jaarstukken 2020 wordt aan het
college gevraagd akkoord te gaan met enkele af te sluiten investeringsprojecten. In de
jaarstukken 2020 wordt een overzicht opgenomen van de nog lopende en afgesloten
investeringsprojecten. De gemeenteraad zal middels het vaststellen van de
jaarstukken 2020 het afsluiten van de investeringskredieten formaliseren.
Het college besluit akkoord te gaan met de voorgestelde af te sluiten investeringen en
dit te laten verwerken in de jaarstukken 2020.

02.02

Accordering programmateksten jaarstukken 2020 Blaricum
Korte inhoud: Ten behoeve van het opstellen van de jaarstukken 2020 wordt aan het
college gevraagd reeds akkoord te gaan met de programmateksten. In de jaarstukken
2020 wordt per programma toegelicht wat de gemeente in 2020 heeft bereikt en wat
daarvoor is gedaan. De gemeenteraad zal middels het vaststellen van de jaarstukken
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2020 de programmateksten en de verantwoording van doelstellingen en activiteiten
formaliseren.
Het college besluit akkoord te gaan met de voorgestelde programmateksten inclusief
de verantwoording van doelstellingen en activiteiten en dit te laten verwerken in de
jaarstukken 2020.
02.03

Uitvoeringsplan UP-GRP 2021
Korte inhoud: In het Gemeentelijk Rioleringsplan Blaricum (GRP) staan op hoofdlijnen
de gemeentelijke waterzorgtaken beschreven. Jaarlijks stelt het college het
Uitvoeringsprogramma GRP vast.
Het college besluit:
1. In te stemmen met het Uitvoeringsplan-GRP 2021 inclusief financiën en deze vast
te stellen;
2. In verband met areaal uitbreiding extra lasten op te nemen in de begroting van
2022 en meerjarenraming 2023 t/m 2025.

02.04

Controle- en verantwoordingsprotocol sociaal domein regio G&V 2020
Korte inhoud: Voor de controle dit jaar op het sociaal domein binnen de regio G&V is
er een controleprotocol opgesteld. Dit protocol wordt door de accountant gehanteerd
om de controle voor de jaarrekening uit te voeren. Ten opzichte van voorgaande jaren
zijn de getroffen maatregelen met betrekking tot de Corona crisis
(continuïteitsbijdrage) toegevoegd. Het controleprotocol wordt vastgesteld door de
deelnemende gemeenten.
Het college besluit het controle- en verantwoordingsprotocol 2020 voor de regio G&V
met betrekking tot het sociaal domein vast te stellen.

02.05

Rapport huisvesting vrijwillige brandweerlieden
Korte inhoud: Op 25 mei 2019 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin
het college wordt verzocht om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn of
geschapen kunnen worden om vrijwillige brandweerlieden nabij de kazerne te
huisvesten. Het cluster Wonen heeft naar aanleiding van deze motie bijgaand
onderzoeksrapport geschreven.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het rapport ‘Onderzoek naar huisvesting voor de vrijwillige
brandweer Blaricum’;
2. De raad voor te stellen de conclusies uit het rapport over te nemen zijnde dat:
a. 4 van de 9 inwonende jongeren tussen de 19 en 25 jaar actief op zoek zijn
naar huisvesting in Blaricum;
b. Gelet op de beleidskaders de oplossing voor het huisvestingsprobleem
mogelijk is gelegen in het realiseren van dienstwoningen;
3. De raad voor te stellen om voor het uitwerken van de in het rapport beschreven
locaties en een aanvullend onderzoek naar de mogelijkheid van dienstwoningen,
een bestuursopdracht op te laten stellen.

02.06

Regionaal Woonakkoord Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: Ter uitvoering van haar Woonagenda 2020-2025 sluit de provincie
Noord Holland woonakkoorden met de regio’s. In de Gooi en Vechtstreek is ervoor
gekozen om de gedeelde ambities van portefeuillehouders en woningcorporaties ten
aanzien van bouwen en betaalbaarheid in het Woonakkoord op te nemen. Het
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Woonakkoord vormt tegelijk richtsnoer én inspiratie voor verdere uitwerking in lokaal
beleid.
Het college besluit:
1. In te stemmen met concept Woonakkoord regio Gooi en Vechtstreek van alle
gemeenten en woningcorporaties in de regio en de provincie Noord Holland;
2. De wethouder wonen te mandateren het Woonakkoord te ondertekenen;
3. De raad te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief (RIB).
02.07

Overheveling budgetten 2020 naar 2021 gemeente Blaricum
Korte inhoud: In 2020 zijn budgetten beschikbaar gesteld voor specifieke doeleinden,
die (nog) niet zijn afgerond. Middels overheveling kunnen deze projecten in 2021
alsnog worden uitgevoerd.
Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met het overhevelingsvoorstel (totaal € 762.103) van 2020 naar
2021 en het daarbij behorende raadsvoorstel en begrotingswijziging;
2. Voor te stellen om deze overhevelingsverzoeken als volgt te dekken:
 € 259.880 via de algemene reserve;
 € 197.603 via de bestemmingsreserve HOV-onderzoek;
 € 269.085 via de bestemmingsreserve klimaatmiddelen;
 € 6.940 via de bestemmingsreserve onderzoekskosten Bijvanck;
 € 7.935 via de bestemmingsreserve Volkshuisvesting;
 € 20.660 via vooruit ontvangen subsidies.

03

03.01

Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop
Preventie- en Handhavingsplan alcohol en drugs 2021 t/m 2024
Korte inhoud: Gemeenten zijn verplicht elke vier jaar een integrale aanpak inzake
alcoholgebruik vast te stellen: het Preventie- en Handhavingsplan. Het Preventie- en
Handhavingsplan alcohol en drug 2021 – 2024 beschrijft de belangrijkste maatregelen
die de regiogemeenten en GGD nemen om het alcohol- en drugsgebruik onder met
name jongeren te voorkomen en terug te dringen. De GGD heeft in samenwerking
met preventie-, toezicht- en handhavingscollega’s van alle regiogemeenten het
preventie en handhavingsplan opgesteld.
Het college besluit de raad voor te stellen het Preventie- en Handhavingsplan alcohol
en drugs 2021 t/m 2024 vast te stellen.

03.02

BLC Brief naar adviesraad SD HBEL
Korte inhoud: Reactie op brief van adviesraad Sociaal Domein HBEL op (tussentijdse)
bestuursrapportage en aanpak kostenstijging Sociaal Domein,
Het college besluit de adviesraad Sociaal Domein HBEL met bijgevoegde brief te
informeren over de door hun gestelde vragen op de (tussentijdse) bestuursrapportage
en aanpak kostenstijging Sociaal Domein.

03.03

Raadsinformatiebrief traject waardengericht werken
Korte inhoud: De betaalbaarheid van het sociaal domein staat onder druk. Om het
Sociaal Domein(financieel) gezond te houden zijn de afgelopen periode keuzes
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gemaakt in de vorm van besparingsmaatregelen. Al deze keuzes dienen in samenhang
te worden gemaakt. Het traject waardengericht werken draagt bij aan de samenhang.
Het college besluit:
1. In te stemmen met de offerte van Stimulansz om te komen tot een gedeeld
waardenkader;
2. De kosten van € 3.239,- te dekken uit de stelpost Sociaal Domein ten behoeve van
nieuw beleid.

03.04

Invoering Jeugdlintje
Korte inhoud: In de raadsvergadering d.d. 22 september 2020 is een motie
aangenomen betreffende invoering van een Blaricums jeugdlintje “de jeugd heeft de
toekomst”. Hiertoe is een regeling opgesteld via bijgaande memo.
Het college besluit:
1. In te stemmen met voorgestelde regeling voor Jeugdlintje;
2. De raad via een raadsinformatiebrief te informeren over de opzet van de regeling.

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 23 maart 2021.

Voorzitter,

Secretaris

Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

De heer P. H. van Dijk
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