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

Dinsdag 9 februari 2021
Gemeentehuis Blaricum
10.00 uur
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
De heer P.H. van Dijk

Aanwezig

Mw. J.N. de Zwart-Bloch (Burgemeester), mw. A.M. Kennis (Wethouder),
mw. E.J.M. Boersen-De Jong (Wethouder), dhr. G.C. Knoop (Wethouder),
dhr. P.H. van Dijk (Waarnemend secretaris)
-

Afwezig

01.

Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

01.01

B&W Besluitenlijst d.d. 2 februari 2021 (concept)
Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 2 februari 2021 ongewijzigd vast te
stellen.

01.02

Overeenkomst Burgerpanel Blaricum
Korte inhoud:
Sinds 2020 heeft gemeente Blaricum een digitaal burgerpanel. Het burgerpanel levert
input over verschillende onderwerpen in de gemeente en kan gebruikt worden voor
beleidsvoorbereiding, klanttevredenheidsonderzoek en evaluatie van beleid en
uitvoering. Jaarlijks kunnen er zo’n twee onderzoeken worden gehouden. Besluiten 1.
Het college besluit:
1. een overeenkomst voor drie jaar aan te gaan met Research 2Evolve om uitvoering
te geven aan onderzoeken die via het digitaal burgerpanel worden uitgezet.
2. De kosten ad €4.500 (ex btw) te verantwoorden op kostenplaats College van B&W
overige goederen en diensten.

01.03

Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: De aanleiding om de gemeenschappelijke regeling van de
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek aan te passen is drieledig:


het voornemen deel te nemen aan de op te richten Werkgeversvereniging
Samenwerkende Veiligheidsregio’s;




het uittreden van de gemeente Weesp uit de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
de inwerkingtreding van de Wijzigingswet meldkamers per 1 juli 2020.
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02

Het college besluit de raad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van de bijgevoegde brieven van de Veiligheidsregio Gooi en
Vechtstreek over het voorstel tot deelname aan een werkgeversvereniging en het
verzoek om de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
2016 te wijzigen;
2. Gelet op het bepaalde in artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
toestemming te geven aan het college om conform het voorstel van het algemeen
bestuur in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Gooi
en Vechtstreek 2016 per 1 juli 2021;
3. In te stemmen met de zienswijze zoals weergegeven in bijgevoegde brief.
Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis

02.01

RIB Eerste begrotingswijziging regio G&V
Korte inhoud: De regio Gooi en Vechtstreek vraagt zienswijzen op de eerste
begrotingswijziging voor 2021. In overleg met het presidium is afgesproken daar geen
zienswijze op in te dienen, gezien het zeer beperkte effect op de begroting. Het
college besluit met dit voorstel geen zienswijze in te dienen en de raad daarover te
informeren.
Het college besluit:
1. Geen zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2021 van de regio
Gooi & Vechtstreek;
2. De raad daarover met een raadinformatiebrief te informeren.

03

Portefeuille wethouder mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong

03.01

Overlegreactie ontwerpbestemmingsplan Buurtschap Crailo
Korte inhoud:
De gemeenten Hilversum, Laren en Gooise Meren willen het voormalig
defensieterrein Crailo ontwikkelen. Dit doen zij in een samenwerkingsverband. Het
gaat om een terrein van circa 40 ha en grenst aan de zuidwestzijde van de gemeente
Blaricum. De plannen passen niet in de bestemmingsplannen die voor dat terrein
gelden en de gemeenten hebben –ieder voor hun eigen grondgebied- een
ontwerpbestemmingsplan opgesteld waarbij wordt uitgegaan van een integrale
ontwikkeling van het gebied.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het ontwerpbestemmingsplan Buurtschap Crailo;
2. In te stemmen met bijgevoegde brief waarin een reactie wordt gegeven op het
ontwerpbestemmingsplan.

04

Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop

04.01

Aanwijzing DPG als toezichthouder kinderopvang
Korte inhoud: De Directeur Publieke Gezondheidszorg (DPG) dient te worden
aangewezen als toezichthouder kinderopvang in verband met uitbreiding toezicht op
Wet publieke gezondheid voor kinderopvang en mandatering bevelsbevoegdheid op
grond artikel 58n van die wet.
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Het college besluit:
1. De Directeur publieke gezondheid van de GGD Gooi en Vechtstreek aan te wijzen
als toezichthouder kinderopvang als bedoeld in artikel 1.61 van de Wko;
2. De toezichthouder toestemming te verlenen tot het machtigen van één of meer
personen die onder zijn leiding werkzaam zijn bij de GGD Gooi en Vechtstreek om
namens hem op te treden als toezichthouder kinderopvang;
3. Alle voorgaande besluiten tot aanwijzing van de Directeur van de GGD Gooi en
Vechtstreek als toezichthouder d.d. 10 juli 2017 (bijlage) in te trekken;
4. De directeur publieke gezondheid van de GGD Gooi en Vechtstreek van
voormelde besluiten schriftelijk in kennis te stellen.
04.02

Machtiging Belastingdienst/Toeslagen hersteloperatie toeslagenaffaire
kinderopvang
Korte inhoud: Gemeenten hebben de opdracht gekregen om hulp te bieden aan
gedupeerden van de toeslagenaffaire kinderopvang. Om dit te kunnen doen machtigt
de belastingdienst gemeenten om gedupeerden te benaderen.
Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen om
gedupeerden te benaderen in kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire;
2. Akkoord te gaan met de ondertekening van de verwerkersovereenkomst en de
gebruikersvoorwaarden van het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen in kader
van de gegevensoverdracht tussen Belastingdienst/Toeslagen en de
(onder)gemachtigde;
3. De machtiging en de uitoefening van de in de machtiging genoemde
werkzaamheden door te verlenen aan M. Konst, teamleider participatie en zorg bij
de gemeente Huizen en haar te verzoeken in te stemmen met de verleende
machtiging.

04.03

Impuls Kansrijke Start
Korte inhoud:
Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans
op een goede toekomst. De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een
goede start. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een
belangrijke voorspeller te zijn van problemen – zowel fysiek als mentaal – op latere
leeftijd. Aan de BEL-gemeenten is vanuit het stimuleringsprogramma Kansrijke Start
een impuls toegekend om een lokale coalitie rondom de eerste 1000 dagen van
kinderen te vormen of te versterken.
Het college besluit:
1. In te stemmen met het inzetten van de middelen voor het verder vormen en
versterken van een lokale coalitie Kansrijke Start en daarbij een samenwerking
aan te gaan binnen de BEL-gemeenten;
2. In te stemmen met het voorstel om het budget van 2020 over te hevelen naar
2021 en 2022;
3. In te stemmen met het voorstel dat het budget wordt verantwoord op
kostenplaats Jeugdgezondheidszorg/kostensoort (bijv. incidentele subsidies) en de
kosten worden gedekt ten laste van de Stelpost 91710002-438098 op
Jeugdgezondheidszorg.
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04.04

Besparingen sociaal domein: voortgang lokale maatregelen en zienswijze regionale
maatregelen
Korte inhoud: Een zienswijze op de regionale verkenning naar en de samenhang
tussen lokale en regionale besparingsmaatregelen die zijn opgesteld voor een
financieel gezond sociaal domein.
Het college besluit: In te stemmen met het raadsvoorstel ‘Besparingen sociaal
domein: voortgang lokale maatregelen en zienswijze regionale maatregelen’.

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 16 februari 2021.
Voorzitter,

Waarnemend secretaris

Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

De heer P. H. van Dijk
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