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

Dinsdag 21 december 2021
Gemeentehuis te Blaricum
12.00 uur
Mw. J.N. de Zwart-Bloch
Dhr. P.H. van Dijk

Aanwezig

Mw. J.N. de Zwart-Bloch (burgemeester), Mw. A.M. Kennis (wethouder), mw.
M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer (wethouder), dhr. P.H. van Dijk (secretaris

Afwezig

Dhr. G.C. Knoop (Wethouder)

1. Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
1.1 B&W Besluitenlijst d.d. 14 december 2021 (concept)
Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 14 december 2021 gewijzigd vast te stellen.
1.2 Zienswijze Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s
Korte inhoud: Het Veiligheidsberaad (bestuurlijk overleg veiligheidsregio's) heeft besloten tot instelling
van een expertisebureau in de vorm van een Stichting Risicobeheer. Deze stichting moet de
Veiligheidsregio's helpen bij risico's gebonden aan de eigen taakuitvoering. Door versoberde voorwaarden
van verzekeringen en afname in aantal verzekeraars zijn de risico's voor aansprakelijkheid groter
geworden. Door dit centraal voor alle veiligheidsregio's te organiseren wordt de kwetsbaarheid
verminderd. Daarmee dragen we onder meer bij aan de verzekering van risico's van brandweermensen in
en uit onze gemeente. De Veiligheidsregio vraagt de gemeenten om een zienswijze.
Het college besluit:
1. in te stemmen met bijgevoegde zienswijze;
2. de zienswijze door te geleiden naar de gemeenteraad.
1.3 Politiecapaciteit Veiligheidsregio Midden-Nederland
Korte inhoud: De Veiligheidsregio Midden-Nederland informeert met bijgaande brief de colleges en raden
van de gemeentes over de afnemende politiecapaciteit en de maatregelen die daarvoor worden
genomen.
Het college besluit: bijgaande brief van de Veiligheidsregio Midden-Nederland ter informatie aan de
gemeenteraad te sturen.
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2.

Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis

2.1 Stand van zaken dierenasiel Crailo en Dierenambulance Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: Dierenasiel Crailo (Crailo) en Dierenambulance Gooi en Vechtstreek (DAGV) onderzoeken
samen de mogelijkheden van vernieuwing van Crailo tot gezamenlijk dierenopvang- en
ambulancecentrum in de regio. In de raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over de stand van
zaken.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de raadsinformatiebrief stand van zaken dierenasiel Crailo en Dierenambulance
Gooi en Vechtstreek;
2. de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken dierenasiel Crailo en Dierenambulance Gooi
en Vechtstreek door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.
4. Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop
4.1 Voorveld jeugdhulp verrijken met Buurtgezinnen
Korte inhoud: Blaricum wil samen met de gemeente Eemnes starten met de tweejarige pilot
Buurtgezinnen. Zo versterken we de informele steun in het veld van de jeugdhulp. We stellen budget
beschikbaar voor een coördinator die koppelingen maakt tussen steun- en vraaggezinnen. In die
vraaggezinnen neemt de behoefte aan jeugdhulp aantoonbaar af.
Het college besluit:
1. samen met de gemeente Eemnes te starten met de tweejarige pilot Buurtgezinnen, waarmee we de
inzet op informele steun verstevigen en de inzet van formele jeugdhulp terugdringen;
2. in 2022 €19.500 en in 2023 €23.000 beschikbaar te stellen aan de stichting Buurtgezinnen;
3. de raad hierover te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief;
4. bij de Kadernota 2023 een verschuiving van €23.000 voor te stellen aan de raad, van maatwerk
begeleiding jeugdzorg naar deze pilot Buurtgezinnen.
4.2 Actualisering Richtlijnen bijzondere bijstand en intrekking RTC-regeling
Korte inhoud: Op 21/9/2021 is door de raad besloten tot de afschaffing van de Regeling voor personen
met een chronische aandoening en/of beperking (RTC) en in plaats daarvan een aantal forfaitaire
vergoedingen op te nemen in de bijzondere bijstand. Om hier uitvoering aan te kunnen geven, dienen de
nadere regels RTC te worden ingetrokken en de richtlijnen bijzondere bijstand te worden uitgebreid met
de vergoedingen aan personen met een chronische aandoening en/of beperking. Tevens heeft de raad op
21/9/2021 besloten om de huidige inkomensgrens te verruimen. De richtlijnen bijzondere bijstand dienen
op dit punt te worden gewijzigd. In dit voorstel wordt het college gevraagd hiertoe over te gaan.
Het college besluit:
1. de “Nadere regels met betrekking tot de toepassing van artikel 7.5.2. van de Verordening sociaal
domein gemeente Blaricum 2018” (RTC-regeling) met ingang van 1 januari 2022 in te trekken;
2. de Richtlijnen bijzondere bijstand, aangevuld met de vergoedingen aan personen met een chronische
aandoening en/of beperking en aangepast wat betreft de inkomensgrens, vast te stellen. Deze
richtlijnen treden met ingang van 1 januari 2022 in werking;
3. de hiervoor geldende Richtlijnen bijzondere bijstand met ingang van 1 januari 2022 in te trekken.
Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 4 januari 2022

Voorzitter,
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
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Secretaris
De heer P. H. van Dijk
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