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

Dinsdag 15 maart 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 8 maart 2022
Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 8 maart 2022 gewijzigd vast te
stellen.
1.2 Overdrachtsdossier i.v.m. verkiezingen
Korte inhoud: Met het oog op een nieuw college en nieuwe gemeenteraad na de
komende verkiezingen is een overdrachtsdossier gemaakt.
Het college besluit kennis te nemen van het overdrachtsdossier en in te stemmen
met verspreiding hiervan onder de politieke partijen.
1.3 Afsluiting initiatief corona herstelplatform
Korte inhoud: Met dit voorstel en bijgaande raadsinformatiebrief komt een einde
aan het corona herstelplatform.
Het college besluit kennis te nemen van de resultaten van de bijeenkomsten en
acties n.a.v. het herstelplatform en de raad hierover te informeren via een
raadsinformatiebrief.
1.4 Aanwijzen ambtenaar ingevolge artikel 2.8 lid 2 onder e Wet basisregistratie
personen
Korte inhoud: De wet BRP (Basisregistratie personen) schrijft voor dat het college
van B&W , gelet op artikel 2.8, lid 2 onder e, een ambtenaar moet aanwijzen ten
overstaan van wie een verklaring onder eed of belofte (VOE) kan worden
afgelegd.
Het college besluit A.G.F. Janssen en P.M. van Dijk met terugwerkende kracht met
ingang van 15 maart 2022 aan te wijzen als ambtenaar ingevolge artikel 2.8, lid 2
onder e, van de wet BRP voor het opmaken van verklaringen onder ede en
belofte.
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2.

Portefeuillehouder wethouder mevrouw A.M. Kennis

2.1 Accordering programmateksten jaarstukken 2021 Blaricum
Korte inhoud: Ten behoeve van het opstellen van de jaarstukken 2021 wordt aan
het college gevraagd reeds akkoord te gaan met de programmateksten. In de
jaarstukken 2021 wordt per programma toegelicht wat de gemeente in 2021 heeft
bereikt en wat daarvoor is gedaan. De gemeenteraad zal middels het vaststellen
van de jaarstukken 2021 de programmateksten en de verantwoording van
doelstellingen en activiteiten formaliseren.
Het college besluit: akkoord te gaan met de voorgestelde programmateksten
inclusief de verantwoording van doelstellingen en activiteiten en dit te laten
verwerken in de jaarstukken 2021.
2.2 Afsluiten investeringskredieten jaarstukken gemeente Blaricum
Korte inhoud: Ten behoeve van het opstellen van de jaarstukken 2021 wordt aan
het college gevraagd akkoord te gaan met enkele af te sluiten
investeringsprojecten. In de jaarstukken 2021 wordt een overzicht opgenomen
van de nog lopende en afgesloten investeringsprojecten. De gemeenteraad zal
middels het vaststellen van de jaarstukken 2021 het afsluiten van de
investeringskredieten formaliseren.
Het college besluit: akkoord te gaan met de voorgestelde af te sluiten
investeringen en dit te laten verwerken in de jaarstukken 2021.
3.

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

3.1 Bezwaar besluit route bouwverkeer Anton Mauvelaan/Schapendrift
Korte inhoud: Bezwaarmaker vreest onveiligheid voor fietsers. De commissie voor
de bezwaarschriften heeft advies uitgebracht. Voorgesteld wordt het advies van
de commissie te volgen.
Het college besluit:
1. conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften het
bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
2. het bestreden besluit in stand te laten met aanvulling van de nadere
motivering van het verkeersadvies van 24 augustus 2021 met dien verstande
dat de voorwaarde dat het bouwverkeer uitsluitend mag uitrijden via de
Schapendrift/Anton Mauvelaan van toepassing is op alle activiteiten van het
bestreden besluit;
3. de tijdelijke uitrit dient te zijn verwijderd op uiterlijk 10 september 2023.
3.2 Hoogwaardig fietsnetwerk / Rapportage Doorfietsroute G&V
Het college besluit:
1. de rapportage 'Uitwerking doorfietsroutes Gooi en Vechtstreek' ter
kennisname aan te nemen;
2. de raad middels bijgevoegde Raadsinformatiebrief te informeren over de
stand van zaken Hoogwaardig fietsnetwerk/ doorfietsroute;
3. de rapportage 'Uitwerking doorfietsroutes Gooi en Vechtstreek' ter
kennisname te sturen aan de gemeenteraad.
3.2 Contouren uitvoeringsprogramma SPV 2030
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Korte inhoud: Er is door de provincie Noord Holland samen met de
regiogemeenten in de Gooi en Vechtstreek een Contouren Uitvoeringsprogramma
SPV 2030 opgesteld. Met dit voorstel wordt dit document aangeboden aan het
college en vervolgens via een Raadsinformatiebrief aan de raad. Zo kan dit
belangrijke onderwerp in de overdracht naar de nieuwe raad worden
meegenomen en ook onderdeel uitmaken van de coalitieonderhandelingen en de
opstelling van het collegeprogramma 2022-2026.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van het Contouren Uitvoeringsprogramma SPV 2030 Gooi en
Vechtstreek en de inhoud mee te nemen in de overdracht naar het nieuwe
college;
2. de raad middels een raadsinformatiebrief te informeren over het Contouren
Uitvoeringsprogramma SPV 2030 Gooi en Vechtstreek.

4.

Portefeuillehouder wethouder de heer G.C. Knoop

4.1 Aansluiting Een Thuis voor Noordje
Korte inhoud: Een Thuis voor Noordje is een bovenregionaal beleidsplan voor
jeugdigen met complexe hulpvragen en intensieve behandel- en
verblijfsbehoeften.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van het feit dat het Rijk heeft bepaald dat de Jeugdzorgregio
Gooi en Vechtstreek deel uitmaakt van het bovenregionale expertisecentrum
Noord-Holland;
2. aan te sluiten bij Een Thuis voor Noordje;
3. de gemeenteraad te informeren over de versterking van de bovenregionale
samenwerking via het Bovenregionaal Expertisenetwerk Noord-Holland (BENNH) en over de aansluiting bij ‘Een Thuis voor Noordje’ conform bijgevoegde
raadsinformatiebrief.
4.2 Onderwijs zorg (jeugd) arrangementen
Korte inhoud: Op de Donnerschool en de Wijngaard (Speciaal Basis Onderwijs) zijn
de afgelopen jaren als pilot jeugdhulpverleners ingezet om laagdrempelig zorg te
verlenen aan kinderen, zonder dat hiervoor een beschikking en een onderzoek
aan ten grondslag lag. De portefeuillehouders willen deze intensieve
samenwerking tussen (speciaal) onderwijs en de jeugdhulp voor de langere
termijn continueren (besluit in PFHO mei 2021). Het is noodzakelijk om, met
ingang van het nieuwe schooljaar 2022/2023 , deze voorziening in te kopen,
waarbij mogelijk een nieuw perceel kan worden toegevoegd aan de reeds
gecontracteerde jeugdhulpvoorzieningen. In de tussenliggende periode wordt
gewerkt met een maatwerkovereenkomst tussen de jeugdhulpaanbieders die de
pilot hebben uitgevoerd en de Regio Gooi en Vechtstreek.
Het college besluit:
1. per 1 augustus 2022 een nieuwe overeenkomst af te sluiten voor OnderwijsJeugdarrangementen (OJA) binnen scholen voor Speciaal (Basis)Onderwijs
voor de schooljaren 2022/2023 en 2023/2024 met een mogelijkheid tot
verlenging van 2 schooljaren;
2. deze opdracht (OJA) in eerste instantie te beperken tot het borgen van de
huidige pilots en uitbreiding van de OJA naar het gehele speciaal (basis)
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onderwijs pas plaats te laten vinden na positieve besluitvorming van
gemeenten over deze uitbreiding.
3. om de Onderwijs- Jeugdarrangementen (vanaf schooljaar 2022/2023) en de
Onderwijs- Zorgarrangementen (deel schooljaar 2020/ 2021 en schooljaar
2021/ 2022) te verrekenen naar rato van het gebruik per gemeente. Pagina 2
van 7;
4. opdracht te geven aan de manager inkoop en contractbeheer Regio Gooi en
Vechtstreek om binnen de kaders van beslispunt 1 tot en met 3 uitvoering te
geven aan de inkoop, contractering en financiële afwikkeling.
4.3 Raadsinformatiebrief bestuurlijke en statutaire wijzigingen ASB
Korte inhoud: Binnen de ASB hebben per 15 maart bestuurlijke en statutaire
wijzigingen plaatsgevonden. De raad wordt hierover door een
raadsinformatiebrief geïnformeerd.
Het college:
1. neemt kennis van de raadsinformatiebrief;
2. informeert de raad met deze informatiebrief.

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 22 maart 2022

Voorzitter,
Mw. J.N. de Zwart-Bloch
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Secretaris
Dhr. P.H. van Dijk
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