BESLUITENLIJST
Gemeente Blaricum - college van B&W
Vergadering
Locatie
Aanvang
Voorzitter
Secretaris

Dinsdag 3 augustus 2021
Gemeentehuis te Blaricum
10.00 uur
Mw. J.N. de Zwart-Bloch
De heer P.H. van Dijk

Aanwezig

Mw. J.N. de Zwart-Bloch (Burgemeester), dhr. G.C. Knoop (Wethouder), dhr.
P.H. van Dijk (Secretaris)

Afwezig

Mw. A.M. Kennis (Wethouder) en mw. M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer
(wethouder)

1. Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
1.1 B&W Besluitenlijst d.d. 27 juli (concept)
Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 27 juli 2021 ongewijzigd vast te stellen.
2. Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis
2.1 Aanbesteding en gunning van het bestek BLAR 43f ‘Realisatie Voetgangersbrug dpl. D - De
Blaricummermeent’
Korte inhoud: In het kader van de ontwikkeling van deelplan D dient een voetgangersbrug te worden
aangelegd. Hiervoor is onlangs een aanbesteding gehouden.
Het college besluit: in te stemmen met de gunning van het werk BLAR 43f ‘Realisatie Voetgangersbrug
dpl. D - De Blaricummermeent’ aan de firma Haasnoot Bruggen B.V.
2.2 Aanbesteding en gunning van het bestek BLAR 46b ‘Woonrijp maken dpl. G - De
Blaricummermeent’.
Korte inhoud: In het kader van de ontwikkeling van deelplan G dient het deelplan woonrijp te worden
gemaakt. Hiervoor is onlangs een aanbesteding gehouden.
Het college besluit in te stemmen met de gunning van het werk BLAR 46b ‘Woonrijp maken dpl. G - De
Blaricummermeent’ aan de firma Erik Brouwer Bestratingen B.V.
4. Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop
4.1 Nadere regeling waardering mantelzorgers Blaricum
Korte inhoud:
De nadere regeling waardering mantelzorgers is gewijzigd.
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Het college besluit:
1. De ‘Nadere regeling waardering mantelzorgers HBEL-gemeenten 2019-2022’ in te trekken onder
gelijktijdige vaststelling van; raadsinformatiebrief 'terugkoppeling BEL-bestuur' vast te stellen;
2. De nieuwe regeling ‘Nadere regeling waardering mantelzorgers gemeente Blaricum 2021-2024’ en
deze met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 in te laten gaan.
4.2 Machtiging ondertekening addendum Convenant Eerste Opvangonderwijs
Korte inhoud:
Eerste opvangonderwijs is bestemd voor leerplichtige kinderen van statushouders en migranten.

Het huidige convenant van het eerste opvangonderwijs loopt af op de laatste
schooldag van schooljaar 2020-2021. De betrokken schoolbesturen hebben aangegeven graag het
convenant te verlengen. Door de Corona crisis is het niet gelukt om het huidige convenant ruim voor
het einde van het schooljaar te evalueren en een nieuw convenant op te stellen.Dit voorstel betreft de
verlenging van het huidige convenant voor de duur van één jaar.
Het college besluit:
1. In te stemmen met de verlenging van het Convenant Eerste Opvangonderwijs voor de periode van
een jaar, te weten het schooljaar 2021-2022, met als einddatum de laatste schooldag van dat
schooljaar;
2. In te stemmen met de technische wijziging waarmee een extra schoolbestuur aan de partijen
wordt toegevoegd;
3. Als voorwaarde voor de besluiten onder 1 en 2 te verbinden dat alle bij het convenant betrokken
partijen dezelfde besluiten nemen.
De burgemeester besluit: De wethouder G.C. Knoop te machtigen om het addendum bij het convenant
waarmee deze verlenging en technische wijziging worden vastgelegd namens hem te ondertekenen en
daarmee de besluiten te formaliseren.

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 10 augustus 2021.

Voorzitter,
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
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