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

Dinsdag 7 december 2021
Gemeentehuis te Blaricum
10.00 uur

Voorzitter
Secretaris

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

Aanwezig

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

1. Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
1.1 B&W Besluitenlijst d.d. 30 november 2021 (concept)
Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 30 november 2021 ongewijzigd vast te stellen.
1.2 Handreiking depolarisatie
Korte inhoud: Met het oog op de te handhaven coronamaatregelen, de daaraan gekoppelde
maatschappelijke onrust en de jaarwisseling heeft polarisatiedeskundige Bart Brandsma dit document
met onder meer praktische handvatten voor communicatie vanuit de gemeente opgesteld. Deze
handreiking wil een bijdrage zijn om vanuit een gezamenlijk denkkader te komen tot het aanscherpen van
ons inzicht en het uitzetten van effectief depolariserend handelen waar dat geboden is.
Het college: neemt het document Handreiking depolarisatie ter kennisname aan.
2. Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis
2.1 Financiële beleidsdocumenten
Korte inhoud: Zowel de provincie Noord-Holland (in geval van Blaricum en Laren) als de accountant heeft
aangegeven dat een aantal financiële beleidsdocumenten moet worden herzien, dan wel verlengd. Met
dit voorstel wordt voor een aantal van de financiële beleidsdocumenten een actie voorgesteld.
Het college besluit:
1. de raad voor te stellen de vernieuwde ‘Nota risicomanagement en weerstandsvermogen’ vast te
stellen per 01-01-2022;
2. de raad voor te stellen het ‘Treasurystatuut’ ongewijzigd te verlengen t/m 31-12-2022;
3. het ‘Uitvoeringsbesluit Treasury’ ongewijzigd te verlengen t/m 31-12-2022.
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3. Portefeuille wethouder mevrouw M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer
3.1 Opstellen van een woon(zorg)visie
Korte inhoud: De Taskforce Wonen en Zorg stimuleert elke gemeente een woonzorgvisie op te stellen
waarin de opgaven op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid worden opgetekend.
Het college besluit:
1. de raad voor te stellen om een woon(zorg)visie op te stellen;
2. € 25.000 ter beschikking te stellen voor de uitvoering van de werkzaamheden;
3. de raad voor te stellen de dekking, ad € 25.000 te halen uit de reserve Volkshuisvesting
3.2 Herziening Splitsingsbeleid Gemeente Blaricum.
Korte inhoud: Het college wordt voorgesteld de beleidsregels “Splitsingsbeleid Gemeente Blaricum 2021”
vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de eerdere beleidsregel “Splitsingsbeleid Gemeente
Blaricum 2019”.
Het college besluit: de beleidsregels “Splitsingsbeleid Gemeente Blaricum 2021” vast te stellen onder
gelijktijdige intrekking van de eerdere beleidsregel “Splitsingsbeleid Gemeente Blaricum 2019".
3.3 Herinrichting Bouwvenen
Korte inhoud: Agenderen schetsontwerp voor bespreking in gemeenteraad het gebied van wonen, zorg,
welzijn en leefbaarheid worden opgetekend.
Het college besluit: het bijgaand concept raadsvoorstel voor de eerstvolgende raadsvergadering
agenderen.
4. Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop
4.1 Raadsinformatiebrief Stand van zaken toekomstscenario Tomingroep november 2021
Korte inhoud: Het Algemeen bestuur van Tomingroep heeft medio 2020 de opdracht gegeven tot het
ontwikkelen van een toekomstscenario voor Tomingroep. In de bijgaande raadsinformatiebrief wordt de
raad geïnformeerd over het bedrijfsplan wat nu gereed is.
Het college besluit: de bijgaande raadsinformatiebrief over de stand van zaken met betrekking tot de
doorontwikkeling van Tomingroep ter kennisname aan de gemeenteraad aan te bieden.
4.2 Doorontwikkeling samenwerkingsafspraken Jeugd
Korte inhoud: In de Regio Gooi en Vechtstreek bestaat een sterke regionale samenwerking, al sinds de
voorbereiding op de transitie en transformatie van het sociaal domein. De VNG heeft in de Norm voor
Opdrachtgeverschap (NvO) advies gegeven voor de versterking van de regionale samenwerking op het
gebied van jeugdzorg. Met de NvO spreken gemeenten als collectief af waaraan de samenwerking binnen
een Jeugdhulpregio moet voldoen. Met werken conform de NvO nemen wij als gemeenten ook onze
verantwoordelijkheid om regionale samenwerking al werkenderwijs te verbeteren en het
opdrachtgeverschap te versterken. In de Regio Gooi en Vechtstreek zijn de samenwerkingsafspraken in
het beleidsdocument 'Een toekomst met perspectief' samengevat en gebundeld. Met deze
samenwerkingsafspraken voldoen we aan de NvO. Deze afspraken zijn door gemeenten in VNG-verband
vastgesteld. Het document dient nog wel te worden vastgesteld door het college.
Het college besluit:
1. het beleidsdocument ‘Een toekomst met perspectief’ Doorontwikkeling samenwerkingsafspraken
Jeugdhulp – Regio Gooi en Vechtstreek vast te stellen;
2. de raad te informeren over de doorontwikkeling van de samenwerkingsafspraken in de Regio Gooi en
Vechtstreek en over de Norm voor Opdrachtgeverschap middels een raadsinformatiebrief.
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4.3 Aanpassen verordening sociaal domein Blaricum 2018 (onderdeel Wmo) en intrekken
verordening wet inburgering 2010
Korte inhoud: De verordening sociaal domein 2018 dient gewijzigd te worden op het onderdeel Wmo
vanwege de overstap van het zonetarief naar het kilometertarief per 1 januari 2022 bij het
doelgroepenvervoer en vanwege de raadsbeslissing om de regeling voor personen met een chronische
aandoening en/of beperking af te schaffen en deze te vervangen door een aantal forfaitaire vergoedingen
vanuit de bijzondere bijstand. De verordening wet inburgering 2020 dient per 1/1/2022 ingetrokken te
worden, omdat dan de Wet inburgering 2021 in werking treedt.
Het college besluit:
1. de verordening sociaal domein gemeente Blaricum 2018 met terugwerkende kracht per 1-1-2022 te
wijzigen door aanpassing van artikel 7.2.1 en verwijdering van artikel 7.5.2;
2. de verordening Wet inburgering 2010 met terugwerkende kracht per 1-1-2022 in te trekken.
4.4 Aanpassing verordening Sociaal Domein Blaricum 2018, onderdeel leerlingenvervoer
Korte inhoud: In verband met ontwikkelingen in het Sociaal Domein is het gewenst de bestaande regeling
leerlingenvervoer, als onderdeel van de verordening Sociaal Domein, aan te passen. Gelet op het feit dat
de uitvoering van het leerlingenvervoer voor Blaricum door de gemeente Huizen wordt verzorgd is in
HBEL-verband naar actualisering van de regeling gekeken.
Het college besluit:
1. de raad voor te stellen de verordening sociaal domein gemeente Blaricum 2018 met terugwerkende
kracht per 1-1-2022 te wijzigen door aanpassing van hoofdstuk 6, leerlingenvervoer;
2. de Beleidsregels bekostiging Leerlingenvervoer Blaricum 2022, ter uitvoering van de Verordening
Sociaal Domein Blaricum, onderdeel bekostiging leerlingenvervoer, vast te stellen.
4.5 Aansluiting op VVA
Korte inhoud: Op grond van de wet Vroegtijdig aanmelddatum en toelatingsrecht MBO moet gebruik
worden gemaakt van de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA). Om daadwerkelijk aan te kunnen
sluiten moeten alle gemeenten in de regio zich afzonderlijk aanmelden.
Het college besluit: gebruik te maken van de ‘Voorziening Vroegtijdig Aanmelden’ (VVA) van Stichting
Inlichtingenbureau en opdracht te verlenen tot aansluiting van de gemeente Blaricum op de VVA
Gemeenten.
De burgemeester besluit: de teamleider Sociaal Domein, dhr. H. Haverkamp te machtigen om het
aanmeldformulier VVA namens hem te ondertekenen.
4.6 Aanvragen reservering 50% cofinanciering Gastvrije Randmeren
Korte inhoud: De Gastvrije Randmeren maakt het mogelijk om voor projecten op de randmeren een
cofinancieringsbudget aan te vragen. Bij een akkoord op dit voorstel vragen wij een reservering op het
cofinancieringsbudget van de Gastvrije Randmeren aan.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van het projectplan: “Recreatieve inrichting Kustzone HuizenBlaricum”;
2. de haalbaarheid van het projectplan in 2022 te onderzoeken;
3. voor 31-12-2021 een reservering aan te vragen voor de cofinanciering van 50% van dit projectplan bij
de Gastvrije Randmeren;
4. de reservering per toegevoegde brief kenbaar te maken bij de Gastvrije Randmeren en hierbij
duidelijk te vermelden dat de gemeente nog niet beschikt over de andere 50% van de financiering en
zich het recht behoudt om de plannen niet door te laten gaan.
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Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 14 december 2021

Voorzitter,

Secretaris

Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

De heer P. H. van Dijk
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