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Gemeente Blaricum - college van B&W
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Locatie
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Aanwezig

Mw. J.N. de Zwart-Bloch, 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. 5 oktober 2021 (concept)
Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 5 oktober 2021 gewijzigd vast te stellen.
1.2 Aanwijzen ambtenaar ingevolge artikel 2.8 lid 2 onder e Wet basisregistratie personen)
Korte inhoud: De wet BRP (Basisregistratie personen) schrijft voor dat het college van B&W , gelet op
artikel 2.8, lid 2 onder e, een ambtenaar moet aanwijzen ten overstaan van wie een verklaring onder
eed of belofte (VOE) kan worden afgelegd.
Het college besluit D.E. Doorhof en B. Seghers-van Hurck met terugwerkende kracht met ingang van 1
oktober 2021 aan te wijzen als ambtenaar ingevolge artikel 2.8, lid 2 onder e, van de wet BRP voor het
opmaken van verklaringen onder ede en belofte.
1.3 Inkopen hoorplicht Wvggz
Korte inhoud: Eind juni hebben gemeenten ingestemd met de continuering van de opdracht voor de
hoorplicht tot en met 2022. Nader onderzoek heeft echter uitgewezen dat de wettelijke inkooptermijn
vier jaar moet zijn en dat hiervoor een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure moet
worden gevolgd. Het uitgangspunt van deze inkoop is de continuering van de huidige inhoudelijke
opdracht, waarbij geconcurreerd wordt op prijs en beperking van administratieve lasten voor
gemeenten. Recentelijke onderzoeken hebben zich negatief uitgelaten over de huidige wettelijke
vormgeving van de hoorplicht en ook de landelijke discussie hierover weer aangewakkerd. Voorzien
wordt een wetswijziging per 2023 en anders per 2024. Deze wijziging wordt ondervangen middels het
inbouwen van verlengingsopties. De nieuwe wet geeft ook de gelegenheid om de hoorplicht anders in
te vullen in samenspraak met cliënten en naasten.
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Het college besluit:
1. in te stemmen met de inkoop van de consultatie behorend tot de hoorplicht per 2022 voor vier
jaar met jaarlijkse verlengingsopties;
2. in te stemmen met de begrote gelden € 24.294,- structureel en € 8.000,- incidenteel binnen de
meerjarenbegroting voor B&O hiervoor aan te wenden;
3. de opdracht uit bijlage 1.4 vast te stellen. De manager Inkoop & Contractbeheer van de Regio Gooi
en Vechtstreek volmacht te verlenen om een meervoudig onderhandse aanbesteding uit te voeren
voor de uitvoering van de hoorplicht.
2. Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis
2.1 Verhuur Kinderopvanglocatie in het Weteringcomplex
Korte inhoud: In het collegeprogramma is opgenomen dat de gemeente marktconforme huurprijzen
wil hanteren in geval van verhuur van de kinderopvanglocaties. De afgelopen periode is er afstemming
geweest met de kinderopvangorganisaties die ruimtes huren van de gemeente Blaricum. In overleg en
op basis van getaxeerde huurprijzen is onder voorbehoud van goedkeuring van het college
overeenstemming bereikt over de verhuurvoorwaarden met de kinderopvangorganisaties. Met de
huurder in het Weteringcomplex is ook overeenstemming bereikt met de kinderopvangorganisatie
over de concept huurovereenkomst. Dit zijn dezelfde uitgangspunten als het al eerder door uw college
besloten collegevoorstel van de peuterspeelzalen. Met alle partijen is een zelfde ingroeimodel
overeengekomen om te komen tot de getaxeerde huurprijs, waarbij de looptijd gelijk is en ook de
overige voorwaarden met elkaar in lijn zullen zijn.
Het college besluit:
1. Een nieuwe huurovereenkomst aan te gaan voor de ruimte aan de Wetering te Blaricum, op basis
van een ingroeimodel;
2. de huurinkomsten te verantwoorden op kostenplaats 41610010 Wetering 20, Kinderopvang en
kostensoort 536000 huren.
2.2 Raadsinformatiebrief septembercirculaire Blaricum
Korte inhoud: Ontwikkeling gemeentefonds naar aanleiding van septembercirculaire 2021.
Het college besluit:
in te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze door te sturen naar de raadsleden.
3. Portefeuille wethouder mevrouw M.S.M. Klinkhamer-Klingenberg
3.1 Uitwerking Amendement VO GVVP Oude Dorp Noord
Korte inhoud: Het Voorlopig Ontwerp voor het tracé Bergweg en Meentzoom en het kruispunt van de
Randweg Oost met de Burgemeester Le Coultredreef is behandeld in de raadsvergadering van 6 juli
2021 en aangehouden. Het aangenomen amendement ‘focus op leefbaarheid en veiligheid’ maakte
een aanvullend (participatie)proces met bijbehorende nieuwe besluitvorming noodzakelijk. In de
raadsvergadering van 21 september 2021 is dit nieuwe participatievoorstel verworpen. De ontstane
impasse vraagt om een afgebakend vervolgproces met een gerichte vorm van participatie om te
komen tot een bijgesteld Voorlopig Ontwerp.
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Het college besluit:
1. in te stemmen met de reeds in het Voorlopig Ontwerp opgenomen uitgangspunten;
2. in te stemmen met de bestempeling van het tracé Bergweg-Meentzoom als
gebiedsontsluitingsweg met 30 km/u (GOW30);
3. in te stemmen met een gerichte vorm van participatie op enkele onderdelen van het als basis
dienende Voorlopig Ontwerp voor het tracé Bergweg-Meentzoom;
4. in te stemmen met de uitwerking van enkele varianten van de (brom)fietsoversteek over de
Gooyerweg, in de voorrang, om een weloverwogen keuze te kunnen maken;
5. een extra voorbereidingskrediet van € 30.000,- uit de investeringsplanning (voorbereiding en
uitvoering maatregelen GVVP jaarschijf 2019) van de begroting 2021 beschikbaar te stellen.
6. Deze beide wegen vervolgens gewoon mee te nemen in de uitvoering van de motie 30/50 km voor
heel Blaricum
3.2 Tweede bestuursopdracht landschappelijk plan LeCoultredreef
Korte inhoud: De gemeenteraad heeft op 15 december 2020 de eerste Bestuursopdracht
Landschappelijk plan Burg. Le Coultredreef vastgesteld. Hiermee zijn wensen en uitgangspunten
opgehaald voor de verdere vormgeving van een landschappelijk plan voor een rustieke
verbindingsweg. Deze zijn op donderdag 16 september 2021 aan de leden van uw raad
gepresenteerd. Op basis hiervan is een tweede bestuursopdracht opgesteld. Deze tweede
bestuursopdracht beschrijft het proces voor verdere uitwerking van uw wensen en de aangedragen
oplossingen vanuit de Dialooggroep/Participatiegroep.
Het college besluit:
1. de raad voor te stellen: De bestuursopdracht met als onderwerp ‘Opstellen Definitief Ontwerp
Burg. Le Coultredreef’ gewijzigd vast te stellen;
2. de raad voor te stellen: Voor het uitvoeren van de bestuursopdracht €95.000 beschikbaar te
stellen;
3. de raad voor te stellen: Hiertoe de 14de begrotingswijziging 2021 vast te stellen.
4. Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 19 oktober 2021

Voorzitter,

Secretaris

Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

De heer P. H. van Dijk
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