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--

1. Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
1.1 B&W Besluitenlijst d.d. 4 mei 2021 (concept)
Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 4 mei 2021 ongewijzigd vast te stellen.
1.2 Beleidsregel gebruik gemeentelijke barbecues Stichtse Strand en betredingsen verblijfsverbod Stichtse brug
Korte inhoud: Op 30 maart 2021 heeft het college ingestemd met de voorgestelde
maatregelen uit de memo Voorland Stichtse brug. Dit voorstel betreft de verdere
uitwerking van een van deze maatregelen, namelijk het instellen van een betredingsen verblijfsverbod in het recreatiegebied en het vaststellen van regels voor het gebruik
van de gemeentelijke barbecues op het Stichtse Strand.
Het college besluit:
1. De Beleidsregel koken, bakken en braden (barbecueën) op het Stichtse strand op
de door de gemeente Blaricum geplaatste vaste barbecues vast te stellen;
2. het Gedoogbeleid koken, bakken en braden (barbecueën) op het Stichtse strand
op de door gemeente Blaricum geplaatste vaste barbecues, vastgesteld op 14 mei
2019, in te trekken;
3. het Aanwijsbesluit betredings- en verblijfverbod recreatiegebied Stichtsebrug vast
te stellen.
1.3 Eindbrief omwonenden Zorgvilla Prins Hendriklaan
Korte inhoud: Aan de Prins Hendriklaan 26 is een zorgvilla gerealiseerd. De gemeente
heeft samen met de aannemer en initiatiefnemer gesprekken gevoerd met
omwonenden om hen nader te informeren en de door hen verwachtte overlast door
de komst van de zorgvilla naar redelijkheid proberen te beperken. De afspraken die de
gemeente daarover met omwonenden heeft gemaakt wordt weergegeven in de bij dit
voorstel behorende brief.
B&W Besluitenlijst d.d. 11 mei 2021

Pagina 1 van 3

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van dit voorstel;
2. Bijgaande brief ter afronding van dit proces te sturen naar de betrokken
omwonenden.
1.4 Raamovereenkomst Stibbe
Korte inhoud: De gemeente Blaricum heeft eerder een raamovereenkomst afgesloten
met bureau Stibbe Advocaten en Notarissen uit Amsterdam. Deze is inmiddels
verlopen en niet verlengd. De wens is om voor de huidige complexe juridische dossiers
wederom een raamovereenkomst af te sluiten met Stibbe advocaten uit Amsterdam.
Het college besluit: een raamovereenkomst te sluiten met Stibbe Advocaten en
Notarissen voor onbepaalde tijd.
2. Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis
2.1 Groot onderhoud groenzone Bijvanck
Korte inhoud: In december 2020 heeft de gemeenteraad van Blaricum besloten dat de
groenzone aan de buitenkant van de Bijvanck, geen onderdeel uitmaakt van het
renovatieplan Bijvanck. De raad wil hier wel groot onderhoud uit laten voeren.
Daarvoor wordt een plan gemaakt waarmee we het groene karakter behouden en
versterken en tegelijkertijd de recreatieve – en natuurwaarden verhogen.
Het college besluit:
1. In te stemmen met het plan voor groot onderhoud van de groenzone rond de
Bijvanck en te starten met de werkzaamheden nadat de benodigde middelen
beschikbaar zijn gesteld bij de vaststelling van de jaarrekening van 2020;
2. De gemeenteraad bij behandeling van de jaarrekening 2020 voor te stellen te
besluiten tot het instellen van een bestemmingsreserve van € 250.000.
2.2 Programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 BEL Combinatie
voor zienswijze
Korte inhoud: Programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 BEL
Combinatie voor zienswijze.
Het college besluit: de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de
‘Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025’ van de GR BEL Combinatie.
3. Portefeuille wethouder mevrouw M.S.M. Klingenberg
3.1 Toewijzingscriteria nieuwbouw
Korte inhoud: De Alliantie heeft 32 sociale huurwoningen gerealiseerd in de
Blaricummermeent. Op grond van de Huisvestingsverordening is het college bevoegd
om voor de eerste toewijzing van nieuwbouwwoningen nadere criteria te bepalen. Het
college vraagt advies bij en stemt af met de verhurende woningcorporatie.
Het college besluit: via een Raadsinformatiebrief de raad informeren over dit voorstel,
met het oog op bijeenkomst Alliantie op 26 mei a.s. Pas daarna neemt college een
definitief besluit over het voorstel, afhankelijk van reactie van de raad.
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4.

Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop

4.1 RIB stand van zaken Werken aan Werk en Perspectief op Werk, monitor
Korte inhoud: De raad wordt door middel van een informatiebrief geïnformeerd over
de stand van zaken Werken aan Werk en Perspectief op Werk inclusief monitor
Het college besluit: de raad te informeren met bijgevoegde informatiebrief over de
stand van zaken Werken aan Werk en Perspectief op Werk inclusief monitor.
4.2 Conceptbeleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024
Korte inhoud: Het beleidsplan Bescherming & Opvang loopt af. Daarom wordt er een
nieuw plan opgesteld. Portefeuillehouders sociaal domein, adviesraden sociaal
domein en aanbieders van zorg en ondersteuning hebben in 2020 de uitvoering van
het lopend beleidsplan uitgebreid geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie
stellen zij voor om de komende jaren het bestaand beleid te continueren en de focus
te leggen op een verdere verbetering, verlenging en inbedding van de staande
uitvoering. Gemeenten, inwoners, adviesraden sociaal domein, aanbieders van zorg
en ondersteuning hebben in nauwe samenwerking met elkaar een eerste concept van
het nieuwe beleidsplan opgesteld uitgaande van deze lijn. Deze uitwerking kunt u zien
als verlenging van het huidig beleid. De gemeenteraad wordt zo vroeg als mogelijk in
staat gesteld in de ontwikkelfase input en bespiegelingen mee te geven om de
richting, prioriteiten en kaders zo veel als mogelijk mee te kunnen nemen bij de
verdere uitwerking van het beleidsplan. De finale versie van het beleidsplan leggen
we vervolgens in het vierde kwartaal van 2021 ter vaststelling aan de gemeenteraad
voor.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het conceptbeleidsplan Bescherming & Opvang.
2. Kennis te nemen van bijgevoegde nota van beantwoording met daarin een
uitwerking van de adviezen van adviesraden sociaal domein, inclusief een reactie
op deze adviezen;
3. In te stemmen met bijgevoegde zienswijze en eventuele aanvullingen, suggesties
en aandachtspunten mee te geven voor de verdere uitwerking van het
beleidsplan Bescherming & Opvang.
4.3 BLC raadsinformatiebrief stand van zaken inkoop sociaal domein april 2021
Korte inhoud:
De raad wordt door middel van een informatiebrief geïnformeerd over de stand van
zaken inkoop sociaal domein april 2021.
Het college besluit: de raad te informeren met bijgevoegde informatiebrief over de
stand van zaken inkoop sociaal domein april 2021.
Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 11 mei 2021.

Voorzitter,
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
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