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

Dinsdag 7 september 2021
Gemeentehuis te Blaricum
10.00 uur
Mw. J.N. de Zwart-Bloch
Dhr. P.H. van Dijk

Aanwezig

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

Afwezig

Dhr. G.C. Knoop (Wethouder),

1. Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
1.1 B&W Besluitenlijst d.d. 31 augustus 2021 (concept)
Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 31 augustus 2021 ongewijzigd vast te stellen.
3. Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis
3.1 Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders en medewerker invordering
Korte inhoud: Aanwijzen van externe deurwaarders en medewerkers invordering van
deurwaarderkantoor Mandaat B.V. (h.o.d.n. Cannock Chase Public) als belastingdeurwaarder en
medewerker invordering van de gemeente Blaricum, het verlenen van mandaat aan de medewerkers
van Mandaat B.V. (h.o.d.n. Cannock Chase Public) tot het toepassen van bevoegdheden van de
invorderingsambtenaar en het verlenen van mandaat aan de invorderingsambtenaar voor het
oninbaar verklaren van vorderingen tot € 50,00
Het college besluit:
1. Het college van de gemeente Blaricum wijst als administratief medewerker invordering bij de
gemeente, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet aan: - de
personen werkzaam bij Mandaat B.V. (handelend onder de naam Cannock Chase Public;
2. Het college van de gemeente Blaricum wijst als belastingdeurwaarder bij de gemeente, als
bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet aan: - de personen
werkzaam bij Mandaat B.V. (handelend onder de naam Cannock Chase Public;
3. Het college van de gemeente Blaricum verleent op grond van artikel 255 lid 5 Gemeentewet
mandaat aan de ambtenaar belast met de invordering voor het oninbaar verklaren van
openstaande vorderingen gemeentelijke belastingen tot een hoogte van € 50,00.
2. Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis
2.1 DVO 2021 Blaricum - BEL Combinatie
Korte inhoud: Financiële doorvertaling van de DVO 2021 in de begroting 2021 van Blaricum.
Het college besluit:
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1. kennis te nemen van de gewijzigde verdeling van de DVO-bijdrage van de BEL Combinatie op
programmaniveau;
2. aan de raad voor te stellen om de 10e begrotingswijziging 2021 Blaricum – DVO 2021 vast te
stellen.
2.2 Uitbesteden belastingtaken aan Huizen
Korte inhoud: In 2019 heeft de gemeente Blaricum aan Huizen verzocht om de belastingtaken uit te
gaan voeren, de gemeente Huizen heeft hierop positief gereageerd. In 2020/2021 is gestart met de
voorbereiding van de uitbesteding en is een businesscase uitgewerkt.
Het college besluit:
Ten aanzien van de uitbesteding van taken:
1. Het voorgenomen principebesluit om de uitvoering van de belastingtaken niet langer uit te laten
voeren door de BEL Combinatie maar deze uit te besteden aan de gemeente Huizen te
bekrachtigen;
2. Het Bestuur van de BEL Combinatie te verzoeken het besluit om de belastingtaken uit te besteden
aan Huizen uit te voeren voor wat betreft de personele gevolgen;
3. Voor de juridische samenwerkingsvorm op het gebied van de belastingtaken uit te gaan van een
'centrumgemeenteconstructie' met Huizen als centrumgemeente en een voorstel hiertoe voor
het college en de gemeenteraad uit te werken.
Ten aanzien van de incidentele kosten:
4. In te stemmen met de incidentele projectkosten ad € 208.802 ter realisatie van de transitie
uitbesteding belastingtaken aan Huizen, waarvan aan de raad wordt voorgesteld om € 27.694 in
2021 beschikbaar te stellen ten laste het begrotingsresultaat 2021.
5. In te stemmen met de opdracht Schoon door de Poort ad € 59.116, zodat uitbesteding aan Huizen
kan worden gerealiseerd en aan de raad voor te stellen om deze opdracht te dekken uit het
begrotingsresultaat 2021.
6. Kennis te nemen van de verlenging van het contract van de aanbestedende partij om de reguliere
belastingtaken ook in 2022 uit te voeren.
7. Akkoord te gaan met het opnemen van een incidentele bijdrage ad € 54.243 in de gemeente
begroting 2022 ter dekking van de reguliere kosten van de belastingtaken in 2022.
8. De 12e begrotingswijziging 2021 vast te stellen.
Ten aanzien van de structurele kosten:
9. Kennis te nemen van de gemeentelijke bijdrage ad € 418.859 per 2023 aan Huizen ten behoeve
van de uitvoering van de belastingtaken van Blaricum.
10. Kennis te nemen van een vermindering van de gemeentelijke bijdrage aan de BEL Combinatie ad
€ 282.317 vanaf 2023.
11. Akkoord te gaan met het opnemen van de structurele meerkosten, bijdrage Huizen ad € 136.542
(vanaf jaarschijf 2023).
2.3 Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025
Korte inhoud: De begroting 2022 - 2025 geeft de raad inzicht in de meerjarige financiële positie van de
gemeente. Tevens geeft de raad mandaat aan het college om binnen de gestelde kaders uitvoering te
geven aan het in de begroting opgenomen beleid.
Het college besluit:
1. in te stemmen met de voorgelegde meerjarenraming 2022-2025 en het bijbehorend
raadsvoorstel;
2. de portefeuillehouder financiën te mandateren tot het aanbrengen van eventuele door het college
aangegeven wijzigingen;
3. de uitvoeringsinformatie programmabegroting 2022 - 2025 vast te stellen.
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2.4 Aanvraag financiële bijdrage Het Spookbos
Korte inhoud: Compensatie geleden corona-schade kinderboerderij van het Spookbos.
Het college besluit:
1. compensatie te verlenen aan Het Spookbos ten bedrage van € 2.964,-;
2. de kosten van € 2.964,- ten laste te brengen van het budget voor kunst en cultuur incidentele
subsidies (codering 9153000-442000 gelabeld als coronakosten);
3. de kosten te compenseren met de hogere ontvangsten vanuit de algemene uitkering betreft
decentralisatie uitkering cultuurmiddelen in het kader van extra coronamiddelen.
2.5 Beslisvoorstel besluit op bezwaar
Korte inhoud: Bij besluit van 3 april 2019, verzenddatum 4 april 2019, is een verzoek om handhaving
afgewezen. Tegen dit besluit is tijdig bezwaar aangetekend.
Het college besluit:
1. gelet op de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht van 20 april 2021(UTR
19/3332), waarbij het bestreden besluit op bezwaar van 15 augustus 2019 niet langer in stand
blijft en dat een nieuw besluit op bezwaar genomen wordt, met inachtneming van deze uitspraak;
2. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
3. het bestreden afwijzingsbesluit tot handhaving van 03 april 2019 in stand te laten, maar met een
andere afwijzingsgrond, namelijk dat er sprake is van "onevenredig bezwarend optreden” om nu
handhavend op te treden vanwege het feit dat het bijbehorend bijgebouw in het voorerf geen
omgevingsvergunning heeft verleend gekregen. Deze gedoogsituatie duurt tot 2 maanden nadat
de Raad van State uitspraak heeft gedaan in het door ons aangespannen hoger beroep over de
onderhavige kwestie of het bijbehorende bijgebouw gesitueerd is in het voorerf of in het
achtererf;
4. de vergoeding van de proceskosten conform artikel 7:15 van de Awb af te wijzen;
5. indien tegen dit besluit beroep wordt ingediend bij de rechtbank alsdan verweer te voeren.
3. Portefeuille wethouder mevrouw M.S.M. Klingenberg
3.1 Indienen subsidieaanvraag Woningbouwimpuls Crailo/Tergooi
Korte inhoud: De gebiedsontwikkelingen Crailo en Tergooi dragen bij aan de doelstellingen van het Rijk
en de regio om de komende jaren woningen toe te voegen aan de woningvoorraad. De Regeling
Woningbouwimpuls (WBI) biedt cofinanciering om het behalen van deze doelstellingen te versnellen.
Crailo en Tergooi liggen beide aan knooppunt Crailo. De plannen gaan uit van een modal shift waarbij
gebruik van openbaar vervoer en fiets wordt gestimuleerd en autogebruik tegengegaan. Dit komt ook
tot uiting in de parkeernormen en (centrale) parkeerfaciliteiten in de plannen. Aanpassing van het
knooppunt is noodzakelijk om beide planontwikkelingen uit te kunnen voeren. Dit vraagt een veilige
route voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers), een kwaliteitsimpuls van het busstation en een
directe aansluiting op de te ontwikkelen gebieden. Hiervoor is het 'Mobiliteitsperspectief
Crailo'‘opgesteld.
Het college besluit:
1. in te stemmen met bijgevoegd principe collegevoorstel indienen subsidieaanvraag
Woningbouwimpuls Crailo/Tergooi, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad;
2. in te stemmen met de memo subsidieaanvraag Woningbouwimpuls Crailo/Tergooi ten behoeve
van de gemeenteraden;
3. akkoord te gaan met het voorstel om een raadsbijeenkomst te organiseren om de doelen en
voorwaarden van de subsidieaanvraag Woningbouwimpuls Crailo/Tergooi te bespreken met de
gemeenteraad.
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4. Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop
4.1 Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: De commissie voor de bezwaarschriften heeft u geadviseerd het bezwaarschrift
ongegrond te verklaren, het bestreden besluit in stand te laten en een betalingsregeling te treffen met
bezwaarmaakster. 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;
2. een betalingsregeling af te spreken met bezwaarmaakster van € 30,00 per maand voor het
volledige verschuldigde bedrag;
3. het bestreden besluit in stand te laten.
4.2 Begrotingswijziging 2021 maatwerkvoorzieningen Sociaal Domein aan de hand van prognose 2021
Korte inhoud: De kosten van de maatwerkvoorzieningen in het Sociaal Domein laten nog steeds een
stijgende lijn zien. Dit betreft met name de stijging in de tweede helft van 2020, maar ook de
voortzetting ervan in 2021. Deze ontwikkeling is betrokken bij het maken van de meerjarenbegroting
2022-2025. De begroting 2021 is echter nog gebaseerd op de prognose op basis van de eerste helft
2020 en deze is te laag gebleken. Met dit voorstel brengen we ook de begroting 2021 op het niveau
van de reële verwachtingen. Ook de toevoeging van de incidentele middelen jeugdzorg aan de
algemene uitkering leidt tot een mutatie in de begroting.
Het college besluit:
1. in te stemmen met de begrotingswijziging 2021-11. Hierin wordt de begroting aangepast met een
bijstelling van het budget voor maatwerkvoorzieningen Sociaal Domein, de incidentele middelen
jeugdzorg wordt toegevoegd aan de begroting van algemene uitkering en het saldo van deze twee
bijstellingen ten laste gebracht van de reserve SD;
2. dit voorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.
Het college besluit:
1. het advies van de commissie voor de bezwaarschriften d.d. 19 juli 2021 over te nemen en het
bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren, in dier voege dat naast het eerder toekennen
van het vellen van 13 bomen, ook de bomen 9 en 16 mag worden geveld en daaraan een
herplantplicht te verbinden van 4 bomen, zodat de waarden van de gevelde bomen in voldoende
mate worden gecompenseerd;
2. de vergoeding van de proceskosten conform artikel 7:15 van de Awb toe te kennen.

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 14 september 2021

Voorzitter,
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

B&W Besluitenlijst d.d. 7 september 2021

Secretaris
De heer P. H. van Dijk
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