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Afwezig

1. Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
1.1 B&W Besluitenlijst d.d. 11 januari 2022 (concept)
Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 11 januari 2022 ongewijzigd vast te stellen.
1.2 Aanwijzen locaties voor de verkiezingen voor de gemeenteraad in maart 2022
Korte inhoud: Aanwijzen stembureaus gemeenteraadsverkiezing 2022
Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de aanwijzing van de stembureaus voor de gemeenteraadsverkiezing 2022
conform de bijlage.
2. Akkoord te gaan met de aanwijzing van de tellocatie en tijdstip zitting van het gemeentelijk
stembureau voor vervroegd stemmen.
1.3 Opvragen gegevens uit BRP - Rotary Laren-Blaricum
Korte inhoud: De Rotaryclub Laren-Blaricum heeft in 2018 en 2019 een Paaslunch georganiseerd voor
ca. 125 alleenstaande 75 plussers. Het betreft een gratis lunch georganiseerd in de centrale hal van
College de Brink en mogelijk gemaakt met medewerking van de (leerlingen van de) horeca-opleiding
van het College De Brink. In 2020 en 2021 is er op Covid-verantwoorde manier invulling gegeven aan
deze actie door het overhandigen van goodiebags met lekkernijen gesponsord door lokale
ondernemers. Ook voor 2022 en mogelijk daarna (repeterend karakter) staat een actie voor deze
doelgroep in de planning. Om onnodige pijnlijke confrontaties te voorkomen, is het verzoek van de
Rotary ontvangen om de deelnemerslijst van de Rotary jaarlijks te verifiëren op actualiteit in verband
met mogelijke overlijden dan wel verhuizing en hiertoe het de Basisregistratie Personen (BRP) te
raadplegen.
Het college besluit:
1. Op grond van artikel 6 van de Regeling gegevensverstrekking van de BRP de in bezit zijnde
persoonsgegevens van de doelgroep bij de Rotary te verifiëren op actualiteit;
2. Als de BRP-gegevens afwijken met de informatie van de Rotary, t.a.v. personen die overleden zijn
aangeven dat die van lijst gehaald kunnen worden (na toestemming). Als personen zijn verhuisd:
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eerst (telefonisch) toestemming vragen of het nieuwe adres aan de Rotary doorgegeven mag
worden, tenzij de persoon in kwestie is verhuisd buiten een BEL gemeente.
3. Afspraak te maken met de Rotary dat gegevens enkel mogen worden gebruikt voor de Paasactie en
niet voor andere doeleinden.
4. Het bestuurssecretariaat van Blaricum een actualiteitencheck te laten doen op basis van de
opgebouwde contactenlijst van de Rotary.
5. Na gebruik van de persoonsgegevens de adressenlijst als gemeente te vernietigen.
2. Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis
2.1 Wijziging tarieventabel A legesverordening 2022
Korte inhoud: Wijziging tarieventabel A legesverordening 2022 paspoorten en rijbewijzen conform de
nieuwe bedragen van de rijksoverheid.
Het college besluit:
Het college besluit de 1e wijziging van tarieventabel A behorende bij de legesverordening 2022 vast te
stellen.
2.2 Informatienota: Factsheet Sportief & Gezond BEL, sept-dec 2021
Korte inhoud: De buurtsportcoaches van Sportief & Gezond BEL hebben een factsheet gemaakt waarin
alle werkzaamheden van sept-dec 2021 goed zijn weergegeven. Dit geeft een mooie weergave van
hetgeen de buurtsportcoaches realiseren.
Het college besluit:
Kennis te nemen van bijgevoegde informatienota en factsheet en deze aan de gemeenteraad toe te
zenden.
2.3 Klusopdracht "Opvolging aanbevelingen Rekenkamer BEL eindrapport “Onderzoek Inkoop- en
aanbestedingsbeleid BEL (fase 1)
Korte inhoud: De gemeenteraad heeft besloten om de aanbevelingen zoals geformuleerd in het
rekenkamerrapport 'Onderzoek inkoop- en aanbestedingsbeleid BEL-gemeenten' over te nemen.
Om hieraan invulling te geven is een klusopdracht geformuleerd, in de eerste fase gericht op het
uitvoeren van een impactanalyse.
Het college besluit:
In te stemmen met de klusopdracht en de raad te informeren via de raadsinformatiebrief, die namens
het BEL bestuur zal worden verzonden, en waar dit onderwerp ook in benoemd wordt.
3. Portefeuille wethouder mevrouw M.S.M. Klingenberg
3.1. RIB Meten van luchtkwaliteit: voortgang project Hollandse Luchten
Korte inhoud: Na een pauze van ruim een jaar wordt er vervolg gegeven aan het project Hollandse
luchten (meten van luchtkwaliteit). In december 2021 heeft een startoverleg plaatsgevonden en zijn
vervolgafspraken gemaakt. Hier willen we de raad van op de hoogte brengen.
Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgaande RIB, met daarin de voortgang aangaande het project Hollandse
Luchten van de provincie Noord-Holland
2. Deze RIB ter kennis aan de raad aan te bieden
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4. Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop

4.1 Subsidie Versa Welzijn 2022
Korte inhoud: Met Versa zijn afspraken gemaakt over de dienstverlening en subsidie voor 2022. De
afspraken zijn bestuurlijk afgestemd en in documenten vastgelegd. Het college wordt gevraagd in te
stemmen met de afspraken en subsidie voor 2022 ten behoeve van het verlenen van de subsidie.
Het college besluit: In te stemmen met het verlenen van een subsidie aan Versa van € 457.288 voor
2022.
4.2 Offerteaanvraag regionaal contract hulpmiddelen
Korte inhoud: Op 1 april 2022 is de huidige overeenkomst hulpmiddelen verlopen. Doordat de
overeenkomst niet opnieuw verlengd kan worden, moeten de gemeenten in Regio Gooi & Vechtstreek
een nieuwe overeenkomst aangaan voor het leveren, repareren en onderhouden van Wmo
hulpmiddelen.
Het college besluit:
1. De offerteaanvraag regionaal contract hulpmiddelen met bijlagen vast te stellen.
2. Bijgaande reactie naar de adviesraad sociaal domein HBEL te sturen namens alle HBELgemeenten.
4.3 Uitvoeringsplan Wet Inburgering 2021
Korte inhoud: De gemeenteraden van de HBEL gemeenten hebben in mei/juni 2021 ingestemd met de
startnotitie ‘een nieuw thuis’. Deze startnotitie geeft inzicht in de wettelijke taken die per 1 januari
2022 naar de gemeenten zijn toegekomen, onze ambities en uitgangspunten en uiteindelijk de acties
die ondernomen zijn en worden. Het uitvoeringsplan is de uitwerking van de startnotitie.
Het college besluit: In te stemmen met het Uitvoeringsplan Wet Inburgering 2021 en de raad via een
raadsinformatiebrief te informeren.
4.4 Aanvullende indexaties 2022
Korte inhoud: Gemeenten zijn op 9 november 2021 door ActiZ, Zorgthuisnl, Jeugdzorg Nederland, GGZ
Nederland, Sociaal Werk Nederland, Valente, VGN, VNG en VWS opgeroepen om voor 2022 een extra
indexatie toe te passen voor de tarieven Jeugd en Wmo met als doel de salarissen van medewerkers in
de sector zorg en welzijn te verbeteren. Gemeenten worden gecompenseerd voor deze extra indexatie
met landelijk 94 miljoen euro aan structurele extra middelen. Met dit voorstel wordt voor de regionaal
ingekochte maatwerkvoorzieningen invulling gegeven aan de oproep.
Het college besluit:
1. In te stemmen met een eenmalige aanpassing van de voorlopige indexatie over 2022 van 1,94%
(50% OVA) naar 2,50% voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering, maatschappelijke
ondersteuning en jeugdhulpvoorzieningen m.u.v. de verblijfspercelen waarvoor de tarieven in
juli 2021 herzien zijn.
2. In te stemmen met een aanvullende voorlopige indexatie over 2022 van 0,83% voor de
ingekochte verblijfsvoorzieningen waarvan de tarieven per 1 juli 2021 herzien zijn.
3. In te stemmen met een eenmalige aanvullende indexatie voor de overeenkomsten
Bescherming en Opvang en Gesloten Jeugdhulp van 1,13% waarmee de totale indexatie per 1
januari 2022 voor deze voorzieningen 3,48% wordt.
4. In te stemmen met een eenmalige afwijking van de contractueel overeengekomen peildatum
van 1 oktober voor de indexatie van de overeenkomst hulp bij het huishouden en de indexatie
2022 vast te stellen zodra het looneffect van de cao VVT per 1 januari 2022 bekend is.
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Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 25 januari 2022

Voorzitter,

Secretaris

Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

De heer P. H. van Dijk
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