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

Dinsdag 12 april 2022
Gemeentehuis Blaricum
10.00 uur
Mw. J.N. de Zwart-Bloch
Dhr. P.H. van Dijk

Aanwezig

Mw. J.N. de Zwart-Bloch (voorzitter), 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 J.N. de Zwart-Bloch
1.1 B&W besluitenlijst van 5 april 2022
Het college besluit de openbare en besloten B&W Besluitenlijst van 5 april 2022
ongewijzigd vast te stellen.
3. Portefeuillehouder wethouder mevrouw M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer
3.1 Eindrapportage MIRT-onderzoek Amsterdam Bay Area
Het college neemt het eindrapport ter kennisname aan en stelt de
raadsinformatiebrief ter beschikking aan de raad.
4. Portefeuillehouder wethouder de heer G.C. Knoop
4.1 Bestuursopdracht samenwerking tussen Malbak en Blaercom
Korte inhoud: Om de mogelijkheden en vormen van samenwerking te bekijken
tussen de Malbak en de Blaercom is een bestuursopdracht opgesteld.
Het college besluit
1. in te stemmen met de concept-bestuursopdracht;
2. de bestuursopdracht ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.
4.2 Eenmalige compensatie energiekosten aan minima
Korte inhoud: Op 15 maart 2022 heeft het kabinet een wetsvoorstel ingediend bij
de Tweede Kamer om een eenmalige compensatie van energiekosten aan minima
mogelijk te maken. Huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal
minimum ontvangen hiermee circa € 800,- via de gemeente om hen te helpen bij
het betalen van de energierekening. Voor de uitvoering van de eenmalige
compensatie van het Rijk van energiekosten aan minima zijn kaders en
beleidsregels nodig. Het betreffen in Blaricum 323 huishoudens voor een
totaalbedrag van € 258.400,B&W besluitenlijst Blaricum d.d. 12 april 2022
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Het college besluit voor de uitvoering van de eenmalige compensatie van het Rijk
van energiekosten aan minima, uitwerkende op ca. 323 huishoudens en een
bedrag van € 258.400,-, de in dit voorstel opgenomen kaders en de bijgaande
beleidsregels vast te stellen.
4.3 Vergoeding corona meerkosten
Korte inhoud: Aanbieders in het sociaal domein voelen de financiële gevolgen van
de coronacrisis. In 2020 was hiervoor een meerkosten-regeling afgesproken met
de Regio Gooi en Vechtstreek, zodat de zorg geleverd kon blijven worden. Voor
2021 was dit nog niet vastgelegd en dit voorstel zorgt daarvoor.
Het college besluit
1. Meerkosten te vergoeden bij regionaal gecontracteerde aanbieders als gevolg
van de coronacrisis gedurende de looptijd van de landelijke
meerkostenregeling op basis van de landelijke richtlijn, uitwerkende op een
schatting van €545.707 voor de gehele regio;
2. opdracht te geven aan de manager inkoop en contractbeheer Regio Gooi en
Vechtstreek om binnen de kaders van beslispunt 1 uitvoering te geven aan de
vergoeding meerkosten sociaal domein en over de voortgang te rapporteren
richting het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein.
4.4 Conceptbegroting 2023 en conceptjaarstukken 2021 Werkvoorzieningschap
Tomingroep
Korte inhoud: Het Werkvoorzieningschap Tomingroep stelt jaarlijks een
conceptbegroting op. Deze wordt door het Algemeen Bestuur van Tomingroep
vastgesteld. Over de conceptbegroting kan de gemeenteraad een zienswijze
indienen om zo aandachtspunten mee te geven aan het bestuur van de verbonden
partij. In dit voorstel wordt ingegaan op de belangrijkste bevindingen ten aanzien
van de conceptbegroting en meer in algemene zin op actualiteiten rondom het
Werkvoorzieningschap Tomingroep die een effect (kunnen) hebben op de
voorliggende conceptbegroting en het meerjarenperspectief van het
Werkvoorzieningschap Tomingroep. Gelijktijdig wordt de conceptjaarrekening ter
kennisname aangeboden. Over de conceptjaarstukken kan geen zienswijze
worden ingediend.
Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel inzake de
conceptbegroting 2023 en conceptjaarstukken 2021 Werkvoorzieningschap
Tomingroep.

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 19 april 2022

Voorzitter,

Secretaris

Mw. J.N. de Zwart-Bloch

Dhr. P.H. van Dijk

B&W besluitenlijst Blaricum d.d. 12 april 2022

pagina 2 van 2

