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

Dinsdag 29 juni 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. 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. 22 juni 2021 (concept)
Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 22 juni 2021 ongewijzigd vast te stellen.
1.2. Verrekening neveninkomsten 2020
Korte inhoud: In het kader van de verrekenplicht zoals bepaald in het Rechtspositiebesluit politieke
ambtsdragers, moet over het jaar 2020 vastgesteld worden of verrekening van neveninkomsten van
burgemeester en wethouders aan de orde is. Via een web-applicatie van het ministerie BZK is aan de
burgemeester en wethouders gevraagd naar eventuele neveninkomsten. Op basis van de individuele
opgaven en conform de geldende regels, is verrekening van neveninkomsten van de burgemeester en
wethouders over het jaar 2020 niet aan de orde.
Het college besluit: vast te stellen dat er - conform bijgaande adviezen van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - voor de politieke ambtsdragers van gemeente Blaricum
over 2020 geen sprake is van een verrekeningsplicht met betrekking tot de neveninkomsten.
1.3 Jaarverslag van de klachtencoördinator 2020
Korte inhoud: De klachtencoördinator brengt jaarlijks verslag uit van alle klachten die in het
voorafgaande jaar binnen de BEL Combinatie of de BEL-gemeenten zijn behandeld, aangevuld met
een verslag van alle verzoeken die zijn ontvangen door de Nationale ombudsman
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het ´Jaarverslag van de klachtencoördinator 2020´;
2. De aanbevelingen van de klachtencoördinator over te nemen;
3. In te stemmen met het ter kennisname doorzenden van het jaarverslag aan de raad.
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1.4. Jaarverslag 2020 van de commissie voor de bezwaarschriften.
Korte inhoud: Jaarlijks brengt de commissie voor de bezwaarschriften een jaarverslag uit. In dit
jaarverslag geeft de commissie, zoals gebruikelijk, een beeld van haar activiteiten rondom de behandeling
van bij de BEL-gemeenten ingediende bezwaarschriften.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2020 van de commissie voor de bezwaarschriften;
2. De aanbevelingen over te nemen;
3. Het jaarverslag ter kennisname aan de raad te sturen.
2. Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis
2.1 Verkoop perceel achter Korte Bergweg 5-7
Korte inhoud: Achter de woningen Korte Bergweg 5 en 7 ligt een perceel in eigendom van de
gemeente. Dit perceel was door de vorige huurder van Korte Bergweg 5 in gebruik genomen, maar is
na vertrek van deze huurder door de woningcorporatie leeg gehaald. Hiermee is deze strook braak
komen te liggen. Door verkoop zal het stuk worden toegevoegd aan het op het binnenterrein
bevindende bedrijfspand.
Het college besluit:
1. Een stuk grond te verkopen aan een aangrenzend eigenaar.
2. De inkomsten ad € 29.500 te verantwoorden op kostenplaats 91030000/531000
(Overige gebouwen en gronden/opbrengst van grondverkopen).
2.2 Verlenging gedoogbesluit AH en Coop
Korte inhoud:
Het doel is bescherming van de volksgezondheid. Met de gedoogbeslissing wordt een verruiming van
de openingstijden van supermarkten mogelijk gemaakt tot en met 31 oktober 2021. Door de
verruiming van openingstijden zullen minder mensen gelijktijdig aanwezig zijn in de supermarkten. De
kans op het geïnfecteerd worden met het corona-virus neemt daardoor af.
Het college besluit: tot en met 31 oktober 2021 onder voorwaarden te gedogen dat:
1. supermarkten op zon- en feestdagen zijn geopend van 09.00 tot en met 20.00 uur;
2. supermarkten op maandag tot en met zaterdag tussen 06.00 en 07.00 uur niet voldoen aan het
bepaalde in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit;
2.3 Raadsinformatiebrief belastingtaken
Het college stemt in met de Raadsinformatiebrief en mandateert wethouder Kennis/gemeentesecretaris
voor redactionele aanpassingen in overleg met Laren en Huizen.
2.4 Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2020
Korte inhoud: Voorgesteld wordt om het jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2020 vast
te stellen en dit ter kennisname aan de raad te sturen.
Het college besluit:
1. Het jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2020 vast te stellen;
2. Het jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2020 ter kennisname aan de raad te sturen
met bijgevoegde raadsinformatiebrief.
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3. Portefeuille wethouder mevrouw M.S.M. Klingenberg
3.1 Milieujaarverslag 2020 en jaarrapportage OFGV 2020
Korte inhoud: De gemeente is verplicht om jaarlijks een milieujaarverslag op te stellen. In het
milieujaarverslag 2020 worden de activiteiten beschreven die in 2020 op het gebied van milieu en
duurzaamheid zijn uitgevoerd.
Het college besluit:
1. Het milieujaarverslag, waarin wordt vermeld welke werkzaamheden en activiteiten in 2020 op het
gebied van milieu en duurzaamheid zijn uitgevoerd, vast te stellen.
2. De jaarrapportage OFGV 2020, waarin onder meer de uitgevoerde werkzaamheden op het gebied
van milieuvergunningverlening en handhaving zijn opgenomen, vast te stellen.
3. De beide rapportages ter kennisname aan de raad aan te bieden
3.2 Achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Korte inhoud: De VNG heeft het Waarborgfonds Sociale Woningbouw voorgesteld om een nieuwe
standaard achtervangovereenkomst op te stellen die aansluit bij de huidige wetgeving en praktijk.
Het college besluit:
1. In te stemmen met de nieuwe achtervangovereenkomst en deze uiterlijk in juli 2021 ondertekend
terug te sturen aan WSW;
2. Kennis te nemen van het wijzigingsvoorstel voor bestaande achtervangovereenkomsten
4.

Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop

4.1. Beëindiging RTC-regeling en vergoeding kosten uit bijzondere bijstand per 1 januari 2022 voor
personen met een chronische ziekte en/of handicap.
Korte inhoud: Om te komen tot een beheersing van de zorgvraag en kosten, heeft de gemeente
Blaricum in 2020 lokale besparingsmaatregelen ingezet. Een van deze lokale maatregelen is de
beëindiging van de Regeling Tegemoetkoming Chronisch zieken en gehandicapten (RTC-regeling) en
om in de bijzondere bijstand een aantal vergoedingen van bijzondere kosten op te nemen.
Het college besluit: In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel ‘Beëindiging RTC-regeling en
vergoeding kosten uit bijzondere bijstand per 1 januari 2022 voor personen met een chronische
ziekte en/of handicap’.
4.2. Vaststellen projectplan IHP onderwijshuisvesting Blaricum
Korte inhoud: Er dient een Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting te worden opgesteld. De
vorige dateert van 2014 dus er dient een actualisatie plaats te vinden. Met het vaststellen van het
projectplan wordt dit traject vormgegeven.
Het college besluit: het projectplan vast te stellen.
4.3 Tijdelijk Beleidsregels TONK
Korte inhoud: Op 23 maart 2021heeft B&W de beleidsregels voor de TONK (Tijdelijke Ondersteuning
Noodzakelijke Kosten) vastgesteld. De verwachtte aantallen en tekorten, gebaseerd op de aantallen
aanvragen TOZO, zijn vooralsnog niet gerealiseerd. Sterker, het aantal aanvragen blijft sterk achter op
de verwachting. De meest genoemde oorzaken zijn schaamte, onbekendheid, de hoeveelheid ‘papier’
werk in verhouding tot de hoogte van de ‘relatief lage’ uitkering, teveel vermogen en de angst voor
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een terugvordering. De verschillen tussen gemeenten in het land zijn wel groot. In Amsterdam is al
wel 30% van het budget uitgegeven en is het bedrag bijna zeven keer zo hoog. Het Rijk heeft rondom
de TONK alleen de aanvraag termijn verlengd van tot 1 juli 2021 nu tot 30 september 2021.
De deelnemende gemeenten HBEL hebben daarom besloten om de TONK te verruimen om zo meer
burgers de gelegenheid te bieden alsnog een aanvraag in te dienen.
Het college besluit:
1. De aangepaste en tijdelijke beleidsregels TONK Blaricum 2021 vast te stellen per 29 juni 2021; - het
percentage inkomensterugval in te stellen op >20%; - de tegemoetkoming vanuit de TONK vast te
stellen op €2700 per huishouden; - Verhogen vermogensgrens naar toeslagengrens
Belastingdienst: o Alleenstaande: €31.340 o Gehuwden: €62.680 publicatie beleidsregels na
besluitvorming.
2. De uitvoeringskosten ad € 66.560 te verdelen over de HBEL-gemeenten naar rato van het aantal
aanvragen en het aandeel van Blaricum € 6.257 dekken uit de voorlopige rijksbijdrage TONK van €
71.140.
3. De totale geschatte uitkering TONK (op basis van € 2700 per huishouden) te dekken uit de
resterende rijksbijdrage van € 64.883 en voor het (eventuele) tekort vanuit gaan dat dit wordt
gedekt uit de definitieve rijksbijdrage TONK, maar dat het risico op een resterend tekort aanwezig
is.
4. In te stemmen met de aanvraagtermijn tot 31 december 2021, mits het budget op 1 oktober 2021
nog niet is uitgeput;
5. Binnen de HBEL solidair om te gaan met de voorlopige rijksbijdrage TONK door gemeenten die
tekort komen na afloop van de regeling TONK op basis van een verdeelsleutel bijspringen tot
maximaal de netto rijksbijdrage TONK Blaricum van € 64.883.
4.4. Verruiming inkomensgrens minimaregelingen
Korte inhoud: Verruiming van de huidige inkomensgrens van 110% naar 120% van de geldende
bijstandsnorm, zodat de doelgroep werkenden met een bescheiden inkomen wordt bereikt met
aanvullende regelingen van de gemeente.
Het college besluit:
In te stemmen met raadsvoorstel ‘Verruiming van de huidige inkomensgrens van 110% naar 120%
van de geldende bijstandsnorm’ en deze in te laten gaan per 1 januari 2022’.

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 6 juli 2021.

Voorzitter,

Secretaris

Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

De heer P. H. van Dijk
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