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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 10 mei 2022
Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 10 mei 2022 ongewijzigd vast te stellen.
2. Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis
2.1 Regeling Investeringssubsidies sport- en scoutingverenigingen Blaricum
Korte inhoud:
Besluitvorming over het verdelen van de subsidies welke zijn ingediend voor de 'Regeling
investeringssubsidies sport- en scoutingverenigingen Blaricum’. De verenigingen hebben de
mogelijkheid gehad om tot uiterlijk 1 april 2022 een subsidieaanvraag in te dienen.
Het college besluit:
1. een subsidie ad. € 15.325,69 te verlenen aan Stad en Lande Ruiters ten behoeve van het
verbeteren van het elektriciteitsnet;
2. een subsidie ad. € 9.332,68 te verlenen aan SDS’99 ten behoeve van het realiseren van
zonnepanelen, LED verlichting en diverse onderhoudswerkzaamheden aan het clubhuis;
3. een subsidie ad. € 93.472,70 te verlenen aan BVV’31 voor diverse werkzaamheden aan
het clubhuis en verduurzamingswerkzaamheden;
4. een subsidie te verlenen aan BTLC voor het realiseren van LED verlichting;
5. de toegekende subsidie uit de bovengenoemde beslispunten ad. € 118.131,07 te
verantwoorden op kostenplaats Sport Algemeen.
2.2 Leveringscontracten regiogemeenten voor aardgas met Gazprom Energy NL
Korte inhoud:
Zie voorstel regio gooi en vechtstreek d.d. 4 mei 2022, Kenmerk 22.0002225.
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Het college besluit:
in te stemmen met de vervolgstappen m.b.t. ontbinding van de leveringsovereenkomsten
aardgas met Gazprom Energy NL:
1. als collectief van zeven gemeenten en Regio Gooi en Vechtstreek ontbinden en opnieuw
aanbesteden waarbij de coördinatie bij de Regio wordt gelegd;
2. Hellemans Consultancy BV inzetten voor de begeleiding;
3. inzetten op een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (enkelvoudige
onderhandse aanbesteding) op basis van dwingende spoed (artikel 2.32 lid 1 sub c
Aanbestedingswet 2012);
4. inzetten op formele besluitvorming m.b.t. de aanbesteding in colleges en AB uiterlijk 17
mei 2022;
5. de raden informeren over de aanleiding en besluitpunt a. via bijgevoegde RIB.

3. Portefeuillehouder wethouder mevrouw M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer
3.1 Raadsinformatiebrief voortgang implementatie Omgevingswet mei 2022
Korte inhoud:
Bij de vaststelling van het Programmaplan Implementatie Omgevingswet (2021, 2022 en
2023) in januari 2021 is toegezegd dat het bestuur periodiek geïnformeerd wordt over de
voortgang van de implementatie. Door middel van deze RIB wordt de raad geïnformeerd.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de voortgang van de implementatie Omgevingswet;
2. de raad door middel van bijgevoegde Raadsinformatiebrief (RIB) te informeren over de
voortgang.
4. Portefeuillehouder wethouder de heer G.C. Knoop
4.1 Offerte aanvraag Onderwijs Jeugd Arrangement schooljaar 2022/2023 e.v.
Korte inhoud:
Het beschrijvend document ten behoeve van de inkoop is opgesteld i.s.m. de scholen en
bevat een beschrijving van het Onderwijs Jeugd Arrangement, het programma van eisen en
informatie over de procedure. Aan de bestuurders van het PFHO wordt gevraagd het
beschrijvend document vast te stellen, zodat we de inkoopprocedure kunnen starten (onder
voorbehoud van de definitieve besluitvorming in de afzonderlijke colleges). Met dit tijdspad
hebben de genoemde scholen en leerlingen voor de zomervakantie helderheid over de
voortzetting van de werkwijze.
Het college besluit:
1. de offerteaanvraag inkoop Onderwijs Jeugd Arrangementen vast te stellen;
2. het budget voor Onderwijs Jeugd Arrangementen voor 2022 ad € 9.170 te begroten op
91610000-443307 en dit bedrag te dekken uit het begrotingsresultaat;
3. het budget voor 2023 e.v. ad € 9.170 op te laten nemen in de begroting 2023-2026, te
begroten op 91610000-443307 en vast te laten stellen door de Raad;
4. kennis te nemen van de ‘7e begrotingswijziging 2022 aanvraag Ond Jeugd Arrangement’
en deze vast te laten stellen door de Raad.

4.2 Inkoop SimpledCard prepaid betaalkaart BNG bank.
Korte inhoud:
Vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen sinds maart 2022 het leefgeld in contant. Vanaf juni zal
de uitbetaling zoveel mogelijk plaatsvinden via particuliere betaalrekening. Het is (nog) niet
voor iedere vluchteling mogelijk om een particuliere betaalrekening te openen. Deze groep
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kan tijdelijk voorzien worden van een SimpledCard prepaid betaalpas van de BNG bank.
Zodoende kan de gemeente stoppen met uitbetaling in contanten.
Het college besluit:
1. in te stemmen met de inkoop van de SimpledCard prepaid betaalpas van de BNG bank;
2. de aanschafkosten ten laste te brengen van de kostenplaats Vluchtelingencrisis Oekraïne,
met kostensoort overige goederen en diensten.
4.3 Schikking Thuiszorg Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud:
Afsluiten van een langlopend juridisch geschil met Thuiszorg Gooi en Vechtstreek over de
hoogte van de vergoeding van de hulp bij het huishouden Gooi en Vechtstreek 2019 en 2020.
Het college besluit:
1. de manager inkoop en contractbeheer van de Regio Gooi en Vechtstreek mandaat te
verlenen tot het sluiten van een vaststellingsovereenkomst met Thuiszorg Gooi en
Vechtstreek ter hoogte van maximaal € 21.418;
2. de gemeenteraad te informeren middels de Raadsinformatiebrief Schikking Thuiszorg
Gooi en Vechtstreek.

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 24 mei 2022

Voorzitter,
Mw. J.N. de Zwart-Bloch

Secretaris
Dhr. P.H. van Dijk
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