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Aanwezig

Mw. A.M. Kennis (Locovoorzitter), mw. M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer
(wethouder), dhr. G.C. Knoop (Wethouder), dhr. P.H. van Dijk (secretaris)

Afwezig

Mw. J.N. de Zwart-Bloch (burgemeester)

1 Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
1.1 B&W besluitenlijsten van 25 januari 2022
Het college besluit de B&W Besluitenlijsten van 18 januari 2022 ongewijzigd vast te stellen.
1.2 Benoemen leden stembureau Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Korte inhoud: Het college van burgemeester en wethouders benoemt voor iedere verkiezing de
voorzitters, de leden, de plaatsvervangende leden en de tellers van de stembureaus.
Het college besluit
1. conform de bijlage, de voorzitters, leden, plaatsvervangende leden en tellers voor de stembureaus
voor de gemeenteraadsverkiezing 2022 te benoemen;
2. verleent het gevraagde mandaat;
3. conform de bijlage, een gemeentelijk waarnemer voor het mobiele stembureau met beperkte
toegang te benoemen.
1.3 Informatienota voor de gemeenteraad over de Gemeenteraadsverkiezing 2022
Korte inhoud: Vanwege de verlenging Tijdelijke Wet verkiezingen Covid-19 gelden er eisen aan de
stembureaus maar ook zijn er maatregelen voorgeschreven met betrekking tot hygiëne en persoonlijke
bescherming. In de informatienota worden voor de gemeenteraadsleden de belangrijkste wijzigingen
vanwege de Twv aangehaald maar ook overige processen nader belicht.
Het college neemt kennis van:
1. de raadsinformatienota over de Gemeenteraadsverkiezing 2022
2. de consequenties van de verlenging Tijdelijke Wet verkiezingen Covid-19
3. overige procedures rondom de verkiezingen.

2.

Portefeuillehouder wethouder mevrouw A.M. Kennis
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2.1 Inhuur t.b.v. afronding werkzaamheden project Blaricummermeent
Korte inhoud: Ten behoeve van de afronding van het project/de grondexploitatie dient dit jaar de
inhuur van 2 projectmedewerkers in beperkte mate te worden voortgezet.
Het college besluit:
1. tot inhuur van 1 medewerker voor 1 dag per week tot eind 2022 t.b.v. afronding van het totale
project en de GREX;
2. verlenging van inhuur van een toezichthouder voor 1 dag per week, voor de periode vanaf 1 juli
2022 tot maximaal december 2022, ter afronding van de lopende werkzaamheden, w.o.
grondexploitatie.
3.

Portefeuillehouder wethouder mevrouw M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer

3.1 Bezwaar tegen uitbreiden verdieping Eikenlaantje 8
Korte inhoud: De commissie voor de bezwaarschriften heeft advies dienaangaande uitgebracht. Er
dient een besluit op het bezwaar te worden genomen en bekend te worden gemaakt aan partijen.
Het college besluit:
1. het advies van de commissie voor de bezwaarschriften te volgen;
2. het bezwaar ontvankelijk te verklaren;
3. het bestreden besluit in stand te laten.
3.2 Beslissing op bezwaar afgewezen urgentieverklaring
Korte inhoud: Tegen de afwijzing van de urgentieverklaring is door bezwaarmaker een bezwaarschrift
ingediend. Het bezwaar is voorgelegd aan de Commissie voor de Bezwaarschriften die advies heeft
uitgebracht.
Het college besluit:
1. het advies van de Commissie voor de Bezwaarschriften over te nemen en het bezwaarschrift
ongegrond te verklaren;
2. het primaire besluit in stand te laten.
4.

Portefeuillehouder wethouder de heer G.C. Knoop

4.1 Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: Er is een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit tot het afwijzen van een aanvraag
om een driewielfiets. De commissie voor de bezwaarschriften heeft op 22 november 2021 het advies
uitgebracht om het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren, te onderzoeken of de scootmobiel de
beperkingen in de zelfredzaamheid of participatie bij bezwaarmaker daadwerkelijk oplost en
afhankelijk van dit onderzoek het besluit is stand te laten met aanpassing van de juridische grondslag
dan wel te onderzoeken of een andere maatwerkvoorziening noodzakelijk is. Voorgesteld wordt om het
advies van de commissie te volgen en naar aanleiding van het aanvullend onderzoek het bezwaarschrift
ongegrond te verklaren. Omdat dit voorstel op 18 januari 2022 is aanhouden is contact opgenomen
met Afdeling maatschappelijke zaken HBEL. Na overleg wordt opnieuw geadviseerd om het
bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het verzoek tot omruil af te wijzen (zie aanvullende
argumenten 1.3 en 1.5).
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1. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond verklaren;
2. de wettelijke grondslag van het bestreden besluit aan te passen naar artikel 7.1.1 en artikel 7.1.2
van de Verordening Sociaal domein gemeente Blaricum 2018;
3. voor het overige het bestreden besluit in stand te laten.
4.2 Raadsinformatiebrief ontwikkelingen financiën sociaal domein 2021 (prognose 2)
Korte inhoud: Met deze raadsinformatiebrief ontvangt de raad de tweede prognose van de verwachte
bestedingen in het sociaal domein in 2021. De prognose is gemaakt op basis van de cijfers zoals die in
november 2021 bekend waren. Het betreffen de bestedingen voor de ingezette
maatwerkvoorzieningen. De eerste prognose heeft de raad in augustus ontvangen.
Het college besluit: De raadsinformatiebrief ontwikkelingen financiën sociaal domein 2021 te
verstrekken aan de raad.

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 8 februari 2022,

Locovoorzitter,

Secretaris

Mevrouw A.M. Kennis

De heer P. H. van Dijk
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