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

Dinsdag 13 juli 2021
Gemeentehuis te Blaricum
10.00 uur

Voorzitter
Secretaris

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

Aanwezig

Mw. J.N. de Zwart-Bloch (Burgemeester). Mw. A.M. Kennis (Wethouder),
mw. M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer, dhr. P.H. van Dijk (Secretaris)

Afwezig
1

Dhr. G.C. Knoop (Wethouder)

Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

1.1 B&W Besluitenlijst d.d. 6 juli 2021 (concept)
Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 6 juli 2021 ongewijzigd vast te stellen.
1.2 Aanwijzingsbesluit toezichthouders
Korte inhoud: Middels dit besluit wordt een ambtenaar aangewezen die bij of krachtens wettelijk
voorschrift belast is met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig
wettelijk voorschrift.
Het college besluit:
1. aan te wijzen als toezichthouder ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo),
de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb):
 mevrouw Kim Leertouwer;
 De heer Kevin van Doorn;
 de heer Mark Christiaan den Broeder;
2. dit besluit treedt in werking op 13 juli 2021 en eindigt op 30 september 2021, of zodra er geen
sprake meer is van een dienstbetrekking.
1.3 Subsidiëring Financiële tegemoetkoming Blaricum Music Festival
Korte inhoud: Vanwege de Coronacrisis heeft het Blaricum Music Festival in 2020 niet kunnen
plaatsvinden. Hierdoor heeft de organisator financiële schade geleden. De gemeente wil Blaricum
Music Festival door middel van een financiële tegemoetkoming een bijdrage leveren om dit
evenement dit jaar op kleine schaal te kunnen organiseren.
Het college besluit: Akkoord te gaan met de garantstelling ter hoogte van het exploitatietekort met
een maximum van € 10.000 voor het jaar 2021 ten behoeve van het organiseren van een festival op
kleine schaal in oktober.
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1.4 Raadsinformatiebrief asielzoekersopvang:
Het college stemt in met de raadsinformatiebrief en besluit deze te versturen naar de raadsleden.
2. Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis
2.1 Raadsinformatiebrief terugkoppeling BEL-bestuur
Korte inhoud: Na elk BEL-bestuur wordt via een RIB de raad geïnformeerd over de genomen besluiten.
Op 8 juli heeft een bestuursvergadering plaatsgevonden. Met dit voorstel wordt de raad over de
besluitvorming daar geïnformeerd.
Het college besluit:
1. De raadsinformatiebrief 'terugkoppeling BEL-bestuur' vast te stellen;
2. De portefeuillehouder mandaat te geven om eventuele aanpassingen die in het BEL-bestuur
worden afgesproken te verwerken.
2.2 Grondruil trafostations Rigterskamp en Koning Willem-III laan.
Korte inhoud: Liander heeft zich bij de gemeente gemeld, omdat ze het bestaande trafostation aan de
Rigterskamp gaan vergroten en een trafostation aan de Koning Willem III-Laan willen verplaatsen.
Het college besluit:
1. Tot een grondruil met Liander ten behoeve van het uitbreiden van een trafostation aan de
Rigterskamp en het verplaatsen van een trafostation aan de Koning Willem III-laan.
2. De inkomsten ad € 2.475,00 te verantwoorden op kostenplaat 91030000/531000 (Overige
gebouwen en gronden/opbrengst van grondverkopen) en dit bedrag op te nemen in het
rekeningresultaat 2021.
2.3 Beslissing op bezwaar tot afwijzing handhavingsverzoek voetbalvereniging
Korte inhoud: Korte inhoud Het college van burgemeester en wethouders van Blaricum neemt een
beslissing op het bezwaarschrift tegen het primaire besluit strekkende tot weigering van handhavend
optreden tegen het gebruik van rubbergranulaat op voetbalvelden.
Het college besluit:
1. de overwegingen in het advies van de bezwaarschriftencommissie d.d. 17 mei 2021, m.u.v. van het
advies om een vergoeding toe te kennen in de proceskosten, over te nemen;
2. het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren;
3. de beslissing op bezwaar in stand te laten met aanvullende motivering naar aanleiding van het
advies van de bezwaarschriftencommissie;
4. geen vergoeding toe te kennen in de proceskosten.
3. Portefeuille wethouder mevrouw M.S.M. Klingenberg
3.1 Beslissing op bezwaar afgewezen urgentieverklaring
Korte inhoud: Tegen de afwijzing van de urgentieverklaring is door bezwaarmaker een bezwaarschrift
ingediend. Het bezwaar is voorgelegd aan de Commissie voor de Bezwaarschriften die advies heeft
uitgebracht.
Het college besluit:
1. Het advies van de Commissie voor de Bezwaarschriften over te nemen en het bezwaarschrift
ongegrond te verklaren;
2. Het primaire besluit in stand te laten.
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3.2 Regionale Afspraken stedelijke ontwikkelingen
Korte inhoud: De bestaande procedureafspraken voor het regionaal afstemmen van stedelijke
ontwikkelingen worden beleidsarm geactualiseerd.
Het college besluit: in te stemmen met de ‘Regionale Afspraken stedelijke ontwikkelingen Gooi en
Vechtstreek’, versie 2021.
3.3 Projectplan Bouwvenen Blaricum vaststellen B&W
Korte inhoud: Vaststellen projectplan voor herinrichting wijk Bouwvenen in Blaricum.
Het college besluit:
1. Projectplan Bouwvenen vast te stellen, waarin de kaders Geld, Risico’s, Organisatie, Tijd,
Informatie en Kwaliteit (GROTIK) zijn vermeld waarbinnen het project “Herinrichting Bouwvenen”
voorbereid en uitgevoerd wordt;
2. De afschrijvingstermijn voor straatmeubilair door de raad te laten vaststellen bij de begroting van
2022 op 15 jaar;
3. Een voorbereidingskrediet van € 200.000,-- beschikbaar te stellen na goedkeuring van de
kadernota van 2022 door de raad, waarin de bedragen voor de Bouwvenen zijn opgenomen.
4. Een voorbereidingskrediet van € 440.000 beschikbaar te stellen na goedkeuring van de begroting
van 2022 door de raad, waarin de bedragen voor de Bouwvenen zijn opgenomen;
5. Een uitvoeringskrediet van € 100.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van de openbare
verlichting in de Bouwvenen;
6. De kosten te verdelen conform de procentuele verhoudingen welke zijn weergeven in de
financiële paragraaf;
7. De raad te informeren via bijgaande raadsinformatiebrief.
4. Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop
4.1 Overstap van aanbieder collectieve zorgverzekering minima per 2022
Korte inhoud: De collectieve zorgverzekering minima is speciaal voor mensen met een
laag inkomen en hoge zorgkosten. De collectieve zorgverzekering minima bevat doorgaans een goede
aanvullende verzekering met extra dekkingen en collectiviteitskorting. De gemeente betaalt (deels)
mee aan deze collectieve zorgverzekering minima. Per 2022 wordt er overgestapt naar andere
aanbieder voor de collectieve zorgverzekering minima.
Het college besluit:
Voor de overstap naar Univé als nieuwe aanbieder voor de collectieve zorgverzekering minima in te
stemmen met:
1. Handhaving van de huidige randvoorwaarden, betreffende:
2. De huidige inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm;
3. De maandelijkse gemeentelijke premiebijdrage van € 10,- per verzekerde.
4. Het aanbieden van de aanvullende pakketten Compact en Compleet zonder afkoop eigen risico;
5. Het beschikbaar stellen van een structureel budget van € 15.000,- voor Gezondverzekerd.nl en de
kosten te verdelen over de vier gemeenten.
6. Het beschikbaar stellen van budget voor implementatie, te dekken uit de reeds beschikbaar
gestelde middelen in het kader van bezuinigingen RTC en Huishoudelijke Hulp.
Het college besluit: Bijgaande raadsinformatiebrief aan de raad toe te zenden.
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Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 13 juli 2021.

Voorzitter,

Secretaris

Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

De heer P. H. van Dijk
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