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Afwezig

01

Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

01.01

Besluitenlijst B&W Blaricum
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

01.02

Vaststellen Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Blaricum
2021
Korte inhoud: Vaststellen Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen
Blaricum 2020
Het college besluit:
De raad voor te stellen de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen
vastgesteld bij raadsbesluit van 10 december 2013 in te trekken, onder gelijktijdige
vaststelling van de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Blaricum
2021

01.03

Herijking strategische visie Blaricum
Korte inhoud: De strategische visie ‘Blaricum, authentiek dorp in ‘t Gooi’ stamt uit 2010 en is
in 2019 geëvalueerd. Hieruit is gebleken dat de visie op hoofdlijnen nog herkenbaar is en de
gewenste identiteit grotendeels nog overeind staat, maar dat het aanbeveling verdiende de
visie te herijken.
Het college besluit:
1. Stemt in met de strategische visie;
2. Legt deze ter vaststelling voor aan de gemeenteraad via bijgaand raadsvoorstel.
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01.04

Regionaal programma voor jeugdactiviteiten
Korte inhoud: Er wordt een regionaal programma opgezet voor de jeugd, met subsidie vanuit
het Ministerie.
Het college besluit:
1. Instemmen met het toezeggen van maximaal € 10.000,- voor het regionale programma
met jeugdactiviteiten dat wordt uitgevoerd onder regie van gemeente Hilversum.
2. Dit te dekken vanuit de nog te verkrijgen subsidie van het ministerie van VWS in mei 2021.

02

Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis

02.01

Verruiming openingstijden supermarkten te Blaricumi.v.m. Covid-19
Korte inhoud: Supermarkten in Blaricum (COOP en AH) hebben een gedoogbeschikking op
grond waarvan het is toegestaan om op zon- en feestdagen dagen langer geopend te zijn en
van maandag t/m zaterdag eerder te laden en lossen. Deze besluiten gelden tot en met 31
december 2020. Omdat de verwachting is dat alle maatregelen langer duren, is het voorstel
om de termijn te verlengen t/m 31 maart 2021.
Het college besluit:
Om tot en met 31 maart 2021 onder voorwaarden te gedogen dat:
1. Supermarkten op zon- en feestdagen zijn geopend van 09.00 tot en met 20.00 uur;
2. Supermarkten op maandag tot en met zaterdag tussen 06.00 en 07.00 uur niet voldoen
aan het bepaalde in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit;

02.02

Rapport van bevindingen onderzoek uitvoering en interne beheersing van het WOZ
proces.
Het college heeft hier kennis van genomen en stuurt deze door naar de raad.

02.03

Koopovereenkomst voor gronden op BusinessPark27
Korte inhoud: Een ontwikkelaar wil een koopovereenkomst sluiten voor gronden in
BusinessPark27 ten behoeve van een bedrijfspand in de A27-zone. Het gaat om een gebouw
met 9 kantoren- en bedrijfsunits. Er is ambtelijke overeenstemming over het ontwerp voor het
gebouw en de voorwaarden en condities voor grondaankoop.
Het college besluit:
1. In te stemmen met de koopovereenkomst en bijbehorende bijlagen.
2. Aan wethouder A.M. Kennis het mandaat te verlenen om de koopovereenkomst te
ondertekenen namens burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum.

02.04

Koopovereenkomst voor gronden op BusinessPark27
Korte inhoud: Een ontwikkelaar wil een koopovereenkomst sluiten voor gronden in
BusinessPark27 ten behoeve van een kantoorpand in de zogenaamde zone Kop. Het betreft
het voorste kavel in deze zone. Er is ambtelijke overeenstemming over het schetsontwerp
voor het gebouw en de voorwaarden en condities voor grondaankoop.
Het college besluit:
1. In te stemmen met de koopovereenkomst en bijbehorende bijlagen.
2. Aan wethouder A.M. Kennis het mandaat te verlenen om de koopovereenkomst te
ondertekenen namens burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum.
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03

Portefeuille wethouder mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong

03.01

Programmaplan Implementatie Omgevingswet 2021, 2022 en 2023
Korte inhoud: Op 1-1-2022 treedt de Omgevingswet in werking. Dit programmaplan bevat
activiteiten die in de jaren 2021, 2022 en 2023 worden uitgevoerd om de gemeenten
Blaricum, Eemnes en Laren en de BELCombinatie voor te bereiden op de komst van deze
wet.
Het college besluit:
1. Het programmaplan waarin voor de jaren 2021, 2022 en 2023 de uitgangspunten, ambitie,
activiteiten, planning en het benodigde budget voor de implementatie van de Omgevingswet
zijn beschreven vast te stellen.
2. In te stemmen met de uitgangspunten voor de implementatie die in het programmaplan
zijn geformuleerd.
3. In 2021 beleidsmatige uitspraken te doen over de wijze waarop adviesrecht, participatie en
delegatie wordt ingevoerd.
4. Uiterlijk op het moment waarop de Omgevingswet in werking treedt (1-1-2022) in de
BELCombinatie voor de vergunningverlening snelservice operationeel te hebben.
5. Voor de gemeenteraadsverkiezingen de raad een contourendocument voor de
omgevingsvisie aan te bieden en dit document na de verkiezingen verder uit te werken tot
een volwaardige omgevingsvisie.
6. In 2022 samen met de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren te starten met het
aanbesteden en de 5 jaren daarna, in elke gemeente een omgevingsplan op te stellen.
7. De kosten (€ 68.600,-) in 2021 ten laste van het begrotingsoverschot te brengen en
hiervoor de 4e begrotingswijziging vast te stellen.
8. De kosten voor de jaren 2022 en verder integraal af te wegen bij het opstellen van de van
de Kadernota 2022.

03.02

Integraal beheer openbare ruimte
Korte inhoud: Op 1 januari 2020 zijn we gestart met het integraal beheer van de openbare
ruimte (IBOR) door de nieuwe aannemer Sight Landscaping en de buitendienst van de BEL
Combinatie. We willen de raad informeren over de voortgang tot nu toe.
Het college besluit:
1. In te stemmen met de inhoud van de Raadsinformatiebrief (RIB IBOR).
2. De RIB IBOR ter informatie aan de gemeenteraad te zenden.

03.03

Reactienota Regionale Energie Strategie NHZ
Korte inhoud: In de reactienota is antwoord gegeven op de binnengekomen reactie en
wensen & bedenkingen. Tevens is aangeven wat de wijzigingen zijn die worden verwerkt in
de RES 1.0. De reactienota Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid wordt
vastgesteld in de colleges en ter kennisname gestuurd naar de raden.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de reactienota Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid en
deze te betrekken bij de verdere uitwerking van de RES 1.0
2. De bijgevoegde RIB en de Reactienotie Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid
ter kennisname aan de gemeenteraad te sturen
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03.04

Distributie gratis PMD-zakken
Korte inhoud: Aan de Regio Gooi- en Vechtstreek zijn vragen gesteld over het besluit om de
distributie van de gratis pmd-zakken stop te zetten.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de raadsinformatiebrief ‘Distributie gratis PMD-zakken’ van de
Regio Gooi en Vechtstreek van 15 december 2020.
2. Deze raadsinformatiebrief ter kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad
Blaricum.

04

Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop

04.01

Subsidie Versa Welzijn (Versa)
Korte inhoud: Van Versa Welzijn (Versa) is de aanvraag voor het verlenen van de subsidie
voor 2020 ontvangen en de aanvraag voor het vaststellen van de subsidie voor 2018.
Het college besluit:
1. In te stemmen met het verlenen van een subsidie aan Versa van €478.698 voor 2021. 2.
2. In te stemmen met de verantwoording van Versa over 2019 en de subsidie vast te stellen
op €419.207.

04.02

Nieuw normenkader hulp bij het huishouden
Korte inhoud: Het huidige normenkader hulp bij het huishouden wordt vervangen door een
nieuw normenkader. De beleidsregels Sociaal Domein gemeente Blaricum 2018 wordt
aangepast.
Het college besluit:
1. Op grond van artikel 1:3, vierde lid, van de Awb in samenhang met artikel 4:81, eerste
lid, van de Awb en op basis van artikel 7.1.1. van de verordening sociaal domein
gemeente Blaricum 2018, de beleidsregel sociaal domein gemeente Blaricum 2021 vast
te stellen en daarmee het KPMG “Normenkader huishoudelijke ondersteuning 2019” van
bureau HHM; de beleidsregels per 1 januari 2021 in te laten gaan en te publiceren op
officielebekendmakingen.nl;
2. De beleidsregels sociaal domein gemeente Blaricum 2018 per 1 januari 2021 in te
trekken;
3. 3. De volgende (overgangs)termijn aan te houden voor het moment waarop een volgens
het nieuwe normenkader in 2021 gestelde indicatie ingaat:
a. Voor inwoners waar vóór 1 januari 2021nog geen indicatie hulp bij het
huishouden is afgegeven, geldt direct het nieuwe normenkader;
b. Voor inwoners waar de huidige indicatie hulp bij het huishouden in 2021 afloopt,
wordt een overgangstermijn van 3 maanden gehanteerd wanneer de omvang
van de geïndiceerde zorg volgens het nieuwe normenkader lager wordt
vastgesteld;
c. Voor inwoners waar de huidige indicatie hulp bij het huishouden na 2021 afloopt,
wordt een overgangstermijn van 6 maanden aangehouden wanneer de omvang
van de geïndiceerde zorg volgens het nieuwe normenkader lager wordt
vastgesteld;
d. Voor inwoners waar in 2021 een herindicatie nodig is op grond van gewijzigde
omstandigheden, wordt een overgangstermijn aangehouden van maximaal 3
maanden bij verbetering van de situatie van de inwoner, op grond waarvan de
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omvang van de zorg kan verminderen. Bij verslechtering van de situatie én
desondanks een lagere indicatie dan de huidige, wordt een overgangsperiode
aangehouden van 3 maanden (indicatie loopt af in 2021) dan wel 6 maanden
(indicatie verloopt na 2021).
e. Inwoners met een bestaande indicatie van 2 uur of minder worden vooralsnog
pas benaderd op het moment dat hun indicatie afloopt, omdat er al maatwerk is
toegepast en de indicatie volgens het nieuwe normenkader niet substantieel zal
verschillen van de huidige indicatie.
4. In 2021 de benodigde extra uitvoeringskosten door de HBEL ad € 35.000 te dekken uit
een gelijke besparing op de maatwerkvoorziening HH en de structurele besparing ad €
171.000 met ingang van 2022 op te nemen in de kadernota.

04.03

Subsidievoorstel 2021 Blaricum
Korte inhoud: Als onderdeel van het besluitvormingsproces over de aanvragen van
meerjarige subsidies voor het jaar 2021 dienen door het college een aantal voor dat proces
relevante besluiten te worden genomen.
Het college besluit:
De lijst met risicoprofielen voor het jaar 2021 vast te stellen; de beleidsuitgangspunten onder
c. vast te stellen.

04.04

Raadsinformatiebrief inkoop sociaal domein 2021
Het college heeft hier kennis van genomen en stuurt deze door naar de raad.

04.05

Raadsinformatiebrief werkgelegenheid in Coronatijd
Het college heeft hier kennis van genomen en stuurt deze door naar de raad.

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. maandag 21 december 2020.
Voorzitter,

Waarnemend secretaris

Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

De heer P. H. van Dijk
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