BESLUITENLIJST
Gemeente Blaricum - college van B&W
Vergadering
Locatie
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Voorzitter
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Dinsdag 5 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 29 maart 2022
Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 29 maart 2022 ongewijzigd vast te
stellen.
1.2 Ontwerpbegroting 2023 en 2e begrotingswijziging 2022 Omgevingsdienst
Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: Het Dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en
Vechtstreek (hierna: OFGV) stelt de raad in de gelegenheid om zienswijzen in te
dienen op de - Ontwerpbegroting 2023 en, - 2e begrotingswijziging 2022 OFGV.
Ter kennisneming is de voorlopige jaarrekening 2021 OFGV bijgevoegd.
Het college besluit
1. de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen en daarmee in te
stemmen met de ontwerpbegroting 2023 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi
en Vechtstreek;
2. de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen en daarmee in te
stemmen met de 2e begrotingswijziging 2022 Omgevingsdienst Flevoland &
Gooi en Vechtstreek;
3. de raad voor te stellen de bijdrage OFGV 2023 en volgende jaren op te nemen
in de begroting van 2023 en volgende jaren.
2. Portefeuillehouder wethouder mevrouw A.M. Kennis
2.1 Jaarstukken gemeente Blaricum 2021, concept ten behoeve van de
accountantscontrole.
Korte inhoud: De conceptjaarstukken 2021 worden voor een tweede behandeling
voorgelegd aan het college. Dit is een definitief exemplaar dat na vaststelling door
het college gebruikt wordt voor de accountantscontrole.
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Het college besluit
1. het concept van de jaarstukken 2021 vast te stellen ter controle door de
accountant;
2. hierbij de portefeuillehouder financiën te machtigen eventuele tekstuele
wijzigingen aan te laten brengen in de versie voor de accountant.

3. Portefeuillehouder wethouder mevrouw M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer
3.1 Bouwvenen Herinrichting vrijgave ontwerp inspraak
Korte inhoud: Met de klankbordgroep, bestaande uit een afvaardiging van
bewoners uit de wijk Bouwvenen, is een voorlopig ontwerp opgesteld voor de
nieuwe inrichting van de wijk. In dit voorstel wordt uw college gevraagd dit
ontwerp vrij te geven voor inspraak.
Het college besluit bijgaand voorlopig ontwerp vrij te geven voor inspraak.
4. Portefeuillehouder wethouder de heer G.C. Knoop
4.1 Jaarverslag Wmo toezicht 2021
Korte inhoud: Met de inwerkingtreding van de Wmo 2015 zijn gemeenten
verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of
krachtens deze wet. De wet bepaalt dat het college voor deze taak een
toezichthoudend ambtenaar aanwijst. De Regio Gooi en Vechtstreek is door de
gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp
(tot 1-1-2022) en Wijdemeren aangewezen als toezichthouder. De toezichthouder
stelt jaarlijks een jaarverslag op met de bevindingen en de speerpunten voor het
komend jaar.
Het college besluit
1. kennis te nemen van bijgevoegd jaarverslag Wmo toezicht 2021 met
begeleidende brief;
2. de gemeenteraad over het jaarverslag te informeren via de bijgevoegde
raadsinformatiebrief met een link naar het jaarverslag;
3. kennis te nemen van de wijze waarop we als uitvoeringsorganisatie invulling
geven aan de aanbevelingen voor gemeenten en aan Contractbeheer Regio
Gooi & Vechtstreek te verzoeken om de website Kieszo te updaten en richting
inwoners te communiceren over Kieszo.
4.2 Nationaal Programma Onderwijs
Korte inhoud: Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een herstelplan voor
het onderwijs om opgelopen achterstanden in de coronaperiode op te vangen en
in te lopen. De gemeente Blaricum krijgt uit het NPO budget over de periode van 1
augustus 2021 tot en met 31 juli 2023. In afstemming met de verschillende
betrokken partijen (schoolbesturen, schooldirecties, bibliotheek, RBL, sportief &
gezond BEL, Meer Muziek in de Klas, Versa Welzijn) is beoordeeld hoe de
gemeentelijke middelen het beste kunnen worden ingezet. Het doel is om goed
aan te sluiten bij de lokale behoeften ten aanzien van het NPO en passende
interventies in te zetten.
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Het college besluit
1. in te stemmen met het voorstel voor de verdeling van de middelen ad €
127.560,- die de gemeente Blaricum ontvangt in het kader van het Nationaal
Programma Onderwijs (NPO);
2. de financiële gevolgen saldoneutraal te verwerken bij de eerstvolgende
begrotingsactualisering.
4.3 Raadsinformatiebrief intentie samenwerking Blaercom en De Malbak
Korte inhoud: In de RTG van 20 oktober 2020 is een voorstel behandeld om
onderzoek te doen naar het bouwkundig aanpassen van het sociaal cultureel
centrum de Malbak. Conclusie was dat het wenselijk is om eerst een goed beeld te
krijgen van de behoefte van bewoners aan welzijnsactiviteiten in het sociaal
domein. In de bijgaande raadsinformatiebrief wordt de raad bijgepraat over de
stand van zaken.
Het college besluit In te stemmen met het infomeren van de raad middels
bijgaande raadsinformatiebrief.

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 12 april 2022

Voorzitter,

Secretaris

Mw. J.N. de Zwart-Bloch

Dhr. P.H. van Dijk
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