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

Dinsdag 9 november 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 (burgemeester), Mw. A.M. Kennis (wethouder), mw.
M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer (wethouder), dhr. G.C. Knoop (Wethouder),
dhr. P.H. van Dijk (secretaris)
--

Afwezig

1. Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
1.1 B&W Besluitenlijst d.d. 2 november 2021 (concept)
Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 2 november 2021 gewijzigd vast te stellen.
1.2 Samenwerkingsovereenkomst Alcoholwet 2022-2024
Korte inhoud: Gemeenten binnen de regio Gooi en Vechtstreek werken samen op het gebied van
toezicht op de naleving van de Alcoholwet. Samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd in een
overeenkomst. De overeenkomst vervalt begin 2022 en deelnemende gemeenten willen de
samenwerking graag verlengen.
Het college besluit:
2. de samenwerking in de regio voor toezicht en handhaving op de Alcoholwet in de periode 2022 tot en
met 2024 voor te zetten;
3. in te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst Alcoholwet regio Gooi en Vechtstreek en het
bijbehorende bedrijfsplan;
4. de burgemeester ondertekent de samenwerkingsovereenkomst Alcoholwet regio Gooi en Vechtstreek
namens het college.
2. Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis
2.1 Legesverordening 2022 Blaricum
Korte inhoud: Jaarlijks wordt de legesverordening opgesteld, in dit geval voor 2022, waarmee de
gemeente aan haar inwoners de door de gemeente verleende dienstverlening op basis van
vastgestelde tarieven en percentages in rekening kan brengen.
Het college besluit: de raad voor te stellen om de Legesverordening 2022 met bijbehorende
tarieventabellen A en B vast te stellen.
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2.2 Voorlopige winstneming Blaricummermeent 2021
Korte inhoud: Net als vorig jaar is, ook nu, een voorlopige winstneming Blaricummermeent en vpb-last
bepaald voor 2021. Door u gedurende het lopende jaar een verwachte winstneming voor te leggen,
wordt getracht u een beter beeld van de totale inkomsten en uitgaven over 2021 te geven.
Het college besluit: in te stemmen met het voorgelegde raadsvoorstel en de bijbehorende
begrotingswijziging 2021.
2.3 Belastingverordening 2022 Blaricum
Korte inhoud: Jaarlijks worden de belastingverordeningen opgesteld, in dit geval voor belastingjaar
2022, zodat de gemeente aan haar inwoners de desbetreffende belasting op kan leggen.
Het college besluit: de raad voor te stellen de volgende belastingverordeningen vast te stellen:
1. Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2022;
2. Verordening Toeristenbelasting 2022;
3. Verordening Precariobelasting 2022;
4. Verordening Afvalstoffenheffing 2022;
5. Verordening Rioolheffing 2022;
6. Verordening Lijkbezorgingsrechten 2022.
2.4 Raadsinformatiebrief plan van aanpak project Bijvanck
Korte inhoud: Voor het komende traject, integrale aanpak Bijvanck, is een plan van aanpak opgesteld.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van het plan van aanpak;
2. het plan van aanpak als raadinformatiebrief ter kennisneming voor te leggen aan de raad.
2.5 Aanpassing installatie Kerklaan 16 Blaricum
Korte inhoud: De huidige installatie in de Kerklaan 16 mist een functionaliteit.
Het college besluit:
1. de raad voor te stellen om de installatie van Kerklaan 16 te Blaricum aan te passen en hiervoor een
krediet ad. € 11.815,00 beschikbaar te stellen;
2. de raad voor te stellen hiertoe de 1ste begrotingswijziging 2022 vast te stellen;
3. op grond van artikel 25, lid 2, Gemeentewet in samenhang met artikel 10, lid 2, sub b en sub g,
Wet openbaarheid van bestuur aan de raad de verplichting tot geheimhouding op te leggen op
bijlage 1 en 2 en de raad voor te stellen deze geheimhouding in zijn eerstvolgende vergadering te
bekrachtigen.
3. Portefeuille wethouder mevrouw M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer
3.1 Verordening op de BEL Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
Korte inhoud: Het is noodzakelijk om voordat de Omgevingswet in werking treedt opnieuw een
verordening op de werking van de BEL adviescommissie vast te stellen en de leden daarvan te
benoemen.
Het college besluit:
1. de raad voor te stellen de BEL adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit opnieuw in te stellen;
2. de raad voor te stellen de bevoegdheid voor het benoemen van de leden van de adviescommissie
aan het college te delegeren;
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3. in te stemmen met de Verordening op de BEL adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit;
4. de raad voor te stellen de Verordening op de BEL adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit vast te
stellen.
3.2 Transitievisie Warmte Blaricum
Korte inhoud: In lijn met het Klimaatakkoord wil de gemeente Blaricum in 2050 klimaatneutraal zijn.
Afscheid nemen van het aardgas is daar een belangrijk onderdeel van, en een flinke opgave . Deze
ambitie is in lijn met onze eigen Duurzaamheidsprogramma. De Transitievisie Warme geeft verdere
invulling aan deze ambitie en geeft de kaders om deze te realiseren. De visie geeft ook meer inzicht in
de opgave, de kansen en uitdagingen waarvoor wij staan. Per gebied / wijk is vervolgens met de kennis
van nu aangegeven wat de mogelijke warmte alternatieven zijn voor het huidige aardgas. Het
definitieve besluit over een vervanging van het aardgas neemt de gemeenteraad met het vaststellen
van een Wijkuitvoeringsplan. Echter, er is meer onderzoek nodig om deze stap te nemen. Hiervoor
zullen verkenningen gaan plaatsvinden.
Het college besluit: de Transitievisie Warmte gemeente Blaricum vast te stellen en deze aan de
gemeenteraad aan te bieden ter besluitvorming.
3.4 Regioperspectief - verstedelijkingsstrategie 2030/2050 Metropoolregio Amsterdam
Korte inhoud: De raden en Staten in de MRA ontvangen maandag 8 november een rechtstreeks
bericht vanuit de MRA. Aanvullend hierop is door de portefeuillehouders in de regio een
raadsledeninformatiebrief opgesteld, met extra duiding voor de behandeling hiervan in de deelregio
Gooi en Vechtstreek.
Het college besluit: de raadsinformatiebrief "Regioperspectief - verstedelijkingsstrategie 2030/2050
Metropoolregio Amsterdam" vast te stellen en aan de gemeenteraad te verzenden.
4.

Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop

4.1 Pilot vervoer dagbesteding King Arthur door vervoer Gooi & Vechtstreek BV
Korte inhoud: De King Arthur Groep kan de dagbesteding overnemen voor alle cliënten van
aanbieders die stoppen met de levering van dagbesteding. Alleen kan de organisatie het vervoer van
en naar dagbestedingslocaties niet uitvoeren. De King Arthur Groep heeft gemeenten gevraagd het
dagbestedingsvervoer vorm te geven voor de cliënten die zij overnemen. Vervoer Gooi en
Vechtstreek B.V. kan dit doen in de vorm van een pilot.
Het college besluit:
5. Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. de opdracht te geven om per 1 april 2021 gefaseerd het vervoer
van en naar dagbestedingsplekken voor de huidige en nieuw instromende cliënten van de King
Arthur groep te verzorgen in de vorm van een pilot;
6. hiervoor de Regio de opdracht te verlenen om voor deze pilot (met terugwerkende kracht) de
bijgevoegde dienstverleningsovereenkomst ‘Pilot vervoer van en naar plekken dagbesteding’ af te
sluiten voor de periode van 1 april 2021 tot 1 januari 2023 met de mogelijkheid van één jaar
verlengen;
7. de pilot na een jaar te evalueren en op basis hiervan te bezien of de
dienstverleningsovereenkomst hierop aangepast moet worden en om de uitkomsten hiervan te
betrekken bij de toekomstige inrichting van het vervoer van en naar dagbesteding in Gooi en
Vechtstreek;
8. de regio Gooi & Vechtstreek op te dragen om een voorstel te doen hoe er geëvalueerd wordt en
ons advies daarvoor mee te nemen.
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4.2 Mandaatverlening inkoop onderwijsroute inburgering
Korte inhoud: Met ingang van 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet Inburgering in. In dit nieuwe stelsel
krijgen gemeenten de regierol in het Inburgeringsproces. Dit bestaat o.a. uit de aanbodverplichting
van verschillende leerroutes aan alle inburgeringsplichtige asielstatushouders. Voor de
Onderwijsroute hebben zich geen taalaanbieders ingeschreven. De aanbestedingsleidraad is voor
deze route aangepast, zodat deze opnieuw in de markt gezet kan worden. Het voorstel betreft het
opnieuw aanbesteden van de onderwijsroute en de bijbehorende mandaatverlening aan de regio
Gooi en Vechtstreek.
Het college besluit:
1. Het opnieuw aanbesteden van de onderwijsroute in het kader van de wet inburgering in verband
met het uitblijven van inschrijvingen in een eerdere procedure;
2. de directeur Regio Gooi & Vechtstreek mandaat te verlenen om: • conform de
Aanbestedingsleidraad Onderwijsroute Inburgering gunningsbesluiten te nemen. •
overeenkomsten aan te gaan die met toepassing van bovenstaand mandaat tot stand komen. •
verweer te voeren in het geval van een geschil in verband met de (Europese) aanbesteding
onderwijsroute inburgering, waarbij de kosten van de procedure evenredig worden verdeeld over
de deelnemende gemeenten;
3. de directeur Regio Gooi & Vechtstreek bevoegdheid te verlenen om ondermandaat te verlenen tot
het nemen van gunningsbesluiten conform de Aanbestedingsleidraad Onderwijsroute Inburgering
aan de daarmee belaste medewerker(s) van de Regio Gooi & Vechtstreek;
4. het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek te verzoeken het mandaat schriftelijk te
aanvaarden.
4.2 Vaststellen IHP Basisonderwijs 2021
Korte inhoud: Met het opstellen van Het Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs gemeente
Blaricum 2021 wordt in gezamenlijkheid invulling gegeven aan de opgaven die er zijn voor de
komende jaren. Dit gaat in op de bouwkundige staat van gebouwen, de verduurzamingsopgaven maar
nadrukkelijk ook op de ruimtebehoefte. Hiermee ontstaat er meerjarig duidelijkheid over de ambities
en financiën voor zowel de schoolbesturen als de gemeente.
Het college besluit: de raad voor te stellen om
1. het IHP vast te stellen;
2. een bijdrage te verlenen aan de schoolbesturen ten behoeve van verbetering van het
binnenklimaat van de scholen tot maximaal € 223.000,-;
3. een bedrag van € 38.600,- beschikbaar te stellen ten behoeve van verbetering van het
binnenklimaat in de lokalen van de kinderopvang (gemeentelijk eigendom);
4. een bedrag van € 8.403,- beschikbaar te stellen ten behoeve van zonnepanelen op de lokalen van
de kinderopvang (gemeentelijk eigendom);
5. deze kosten te dekken uit het budget “Reserve incidentele initiatieven”;
6. hiervoor de 13e begrotingswijziging vast te stellen;
7. voor een mogelijke bijdrage in de toekomst aan verduurzaming van schoolgebouwen in de
kadernota 2023 een reserve op te nemen.
Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 16 november 2021

Voorzitter,

Secretaris

Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

De heer P. H. van Dijk
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