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Gemeente Blaricum - college van B&W
Vergadering
Locatie
Aanvang
Voorzitter
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Dinsdag 24 november 2020
Via MS TEAMS
10.00 uur
Mevrouw 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. E.J.M. Boersen-De Jong (Wethouder), dhr. G.C.
Knoop (Wethouder), dhr. P.H. van Dijk (Waarnemend secretaris)

Afwezig

-

01

Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

01.01

Concept besluitenlijst B&W Blaricum d.d. 17 november 2020
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

01.02

Deelname project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)
Korte inhoud: Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in
november 2018 een brief aan het college gestuurd waarin aandacht gevraagd wordt voor
deelname aan het adresonderzoek op signalen Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA).
Het college besluit:
1.
2.
3.

In het kader van adresfraudebestrijding deel te nemen aan het project Landelijke Aanpak
Adreskwaliteit (LAA).
In te stemmen met het aangaan van bijgevoegde verwerkersovereenkomst met ICTU.
De kosten te dekken uit het budget Burgerzaken algemeen.

02

Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis

02.01

Financiering dierenwelzijnsorganisaties
Korte inhoud: De regiogemeenten hebben een verkenning uitgevoerd naar de financiële
positie van de dierenwelzijnsorganisaties in de regio. Met dit voorstel worden incidenteel voor
2020 en structureel voor de jaren daarna afspraken gemaakt om de positie van de organisaties
te versterken. Dit is noodzakelijk om de continuïteit te borgen van de wettelijke taak die
gemeenten hebben in de opvang van gedomesticeerde zwerfdieren.
Het college besluit:
1.

2.

Een eenmalige extra gemeentelijke bijdrage te doen in 2020 aan de Dierenambulance, de
Vogelopvang en de Egel- en Eekhoornopvang, in het kader van de tegenvallers door
Corona, ter hoogte van 40% van de optelsom van de werkelijke bijdragen in 2019 vanuit
de regiogemeenten. Voor de gemeente Blaricum totaal € 1.353,-.
Voor de structurele financiering van deze organisaties met ingang van 2021 uit te gaan van
een vaste bijdrage die over de regiogemeenten wordt omgeslagen op basis van
inwoneraantal, deze afspraak tussen gemeenten vast te leggen voor een periode van 4
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3.

4.

02.02

jaar en deze na 3 jaar te evalueren en bij de evaluatie de resultaten van de ondersteuning
door stichting Dierenlot te betrekken.
De vaste gemeentelijke bijdrage voor de periode 2021-2024 vast te stellen op 140% van de
optelsom van de werkelijke bijdragen in 2019 vanuit de regiogemeenten. Dit betekent
voor de gemeente Blaricum jaarlijks € 2.400,- voor de Dierenambulance, € 1.853,- voor de
Vogelopvang en € 481,- voor de Egel- en eekhoornopvang. Totaal € 4.735,- per jaar.
De gemeenteraad te informeren met bijgaande raadsinformatiebrief. Deze wordt door de
zeven gemeenten gelijktijdig verzonden als alle colleges hebben besloten.

Subsidie t.a.v. kantoorkosten buurtsportcoaches
Korte inhoud: Per 2020 werken de buurtsportcoaches vanuit het Huis van Eemnes. Voorgesteld
wordt de kantoorkosten in rekening te brengen bij de drie gemeenten.
Het college besluit:
1.
2.

De kantoorkosten ad € 1.500,- per gemeente voor het jaar 2021 incidenteel te
verantwoorden op 91610005-435100.
Voor de jaren 2022 e.v. in de Kadernota een bedrag ad. € 1.500,- op te nemen

03

Portefeuille wethouder mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong

03.01

Mandaatbesluit Regio Gooi en Vechtstreek bestuursrechtelijk handhavend optreden Wet
milieubeheer
Korte inhoud: Mandaatbesluit bestuursrechtelijk handhavend optreden Regio Gooi en
Vechtstreek dossier Beelen en andere inzamelaars 2020.
Het college besluit:
1.

2.
3.

De bevoegdheid van het college tot het opleggen van een last onder bestuursdwang als
bedoeld in artikel 125 van de Gemeentewet ter handhaving van de regels uit de Wet
milieubeheer te mandateren aan de algemeen directeur van de Regio Gooi en
Vechtstreek;
De bevoegdheid tot het opleggen van een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 5.32
van de Awb te mandateren aan de algemeen directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek;
Het handhavingstraject dat voortvloeit uit het toepassen van de bevoegdheid als bedoeld
in het tweede lid op te delen in een voorbereidende en uitvoerende fase. 4. Ten aanzien
van de uitoefening van de onder 2. vermelde bevoegdheid de voorschriften zoals
vastgelegd in de bijgevoegde mandaatregeling vast te stellen.

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 1 december 2020.
Voorzitter,

Waarnemend secretaris

Mevrouw J. N. de Zwart-Bloch

De heer P. H. van Dijk
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