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Aanwezig
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van Dijk (Secretaris)

Afwezig

--

1. Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
1.1 B&W Besluitenlijst d.d. 25 mei 2021 (concept)
Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 25 mei 2021 gewijzigd vast te stellen.
2. Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis
2.1 Realiseren van een gebouw voor kinderopvang aan de Rueterlaan 1
Korte inhoud In de kinderrijke wijk De Blaricummermeent is er een grote behoefte aan een
voorziening voor kinderopvang. Aan de realisering van deze voorziening wil de gemeente Blaricum
medewerking verlenen en omdat het ter plaatse geldende bestemmingsplan het bouwen van deze
voorziening niet toelaat is het voornemen om een uitgebreide planologische afwijking op grond van
artikel 2.12, lid 1, sub a.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) toe te passen,
waarbij een Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) van de gemeente raad nodig is.
Het college besluit:
1. in te stemmen met de ruimtelijke onderbouwing i.v.m. de uitgebreide afwijkingsprocedure op
grond van artikel 2.12, lid 1, sub a.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
voor het realiseren van een voorziening voor kinderopvang;
2. de gemeenteraad voor te stellen de Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) conform artikel
2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) i.c.m. met artikel 6.5 van het
Besluit omgevingsrecht (Bor) af te geven i.v.m. de vergunningverlening voor de nieuw te realiseren
voorziening voor kinderopvang aan de Rueterlaan 1 in Blaricum;
3. de Verklaring Van Geen Bedenkingen en de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage te leggen als
de gemeenteraad over het afgeven van de VVGB, positief heeft besloten;
4. de gemeenteraad voor te stellen geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 lid 2 sub a Wet
ruimtelijke ordening vast te stellen.
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2.2 Lokaal Sportakkoord 2021 aanvullende uitvoeringsmiddelen
Korte inhoud: Extra uitvoeringsmiddelen ter beschikking Lokaal Sportakkoord 2021
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de extra uitvoeringsmiddelen lokaal sportakkoord 2021;
2. in te zetten voor de huidige ambities uit het lokaal sportakkoord (zie doel)
2.3 Subsidies verlenen op basis van de Regeling Investeringssubsidies Scouting- en
Sportverenigingen BlC
Korte inhoud: Besluitvorming over het verdelen van de subsidie voor investeringen voor Scouting- en
Sportverenigingen in Blaricum 2021.
Het college besluit:
1. de lijst van prioritering zoals genoemd in het voorstel te hanteren;
2. akkoord te gaan met subsidie ad. € 9.589,- te verlenen aan Scouting Tymen de Sayer ten behoeve
van onderhoud aan de accommodatie;
3. akkoord te gaan met subsidie ad. € 14.257,- te verlenen aan BVV ’31, afwijkend op de aanvraag,
ten behoeve van het realiseren van kantplanken voor de kunstgrasvelden. De aangevraagde
subsidie voor het realiseren van het clubhuis wordt niet verleend gezien het ontbreken van de
onderbouwing van de aanvraag;
4. akkoord te gaan met subsidie ad € 32.651,- te verlenen aan Stad en Lande Ruiters, afwijkend op de
aanvraag, ten behoeve van het plaatsen van LEDverlichting en structurele aanpassingen aan de
accommodatie. De aangevraagde subsidie m.b.t. tot de 3e rijbak en tijdwaarneming worden niet
verleend aangezien deze voornamelijk benodigd zijn voor het organiseren van wedstrijden;
5. geen subsidie te verlenen aan LTV De Bijvanck, wegens het ontbreken van de onderbouwing van
de aanvraag.
6. de toegekende subsidie uit de beslispunten 1 t/m 4 ad €56.487,- te verantwoorden op
kostenplaats Sport algemeen.
2.4 Bijdrage aan LMHC voor Blaricumse jeugdleden
Korte inhoud: Veel Blaricumse jongeren (+300) zijn lid van de Larense hockeyvereniging LMHC. Via de
vastgestelde regeling ontvangen Blaricumse verenigingen voor Blaricumse jeugdleden een
gemeentelijke bijdrage. Blaricum heeft geen eigen hockeyvereniging. Het lijkt daarom gerechtvaardigd
aan hockeyvereniging LMHC voor de Blaricumse jeugdleden een gelijke financiële bijdrage beschikbaar
te stellen (100% i.p.v. 50%).
Het college bestluit:
1. een extra bedrag van € 886,50 aan LMHC beschikbaar te stellen voor het huisvesten van de
Blaricumse jeugdleden;
2. voor 2022 en verder de subsidieverordening als zodanig hierop aan te passen;
3. de begroting 2022 en verder hierop aan te passen.
4.

Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop

4.1 Beslissing op bezwaar – mantelzorgcompliment
Korte inhoud: Er is een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit tot afwijzing van de aanvraag om
het Mantelzorgcompliment 2020. De commissie voor de bezwaarschriften heeft op 22 april 2021 het
advies uitgebracht om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren, het bestreden besluit in stand te
laten en te voorzien van de juiste rechtsgrond. Met dit voorstel wordt u voorgesteld het advies van de
commissie voor de bezwaarschriften te volgen
Het college besluit:
1. Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
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2. het bestreden besluit te voorzien van de juiste rechtsgrond zijnde artikel 2.1.6 van de Wmo 2015,
2.13, derde lid van de Verordening sociaal domein gemeente Blaricum 2018 en artikel 3, eerste
lid, van de Nadere regeling waardering mantelzorgers HBEL-gemeenten 2019-2022;
3. voor al het overige het bestreden besluit in stand te laten.
Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 1 juni 2021.

Voorzitter,
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
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