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

Dinsdag 23 maart 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), ,
dhr. G.C. Knoop (Wethouder), dhr. P.H. van Dijk (Secretaris)
--

Afwezig

01.

Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

01.01

B&W Besluitenlijst d.d. 16 maart 2021 (concept)
Het college besluit de B&W Besluitenlijst 16 maart 2021 ongewijzigd vast te stellen.

01.02

Portefeuilleverdeling college en wijziging in vertegenwoordiging in
gemeenschappelijke regelingen.
Korte inhoud: Met het toetreden van wethouder M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer tot
het college is het nodig de portefeuilleverdeling opnieuw vast te stellen. Met dit
voorstel wordt tot een samenhangende taakverdeling gekomen en wordt ook de
vertegenwoordiging bij gemeenschappelijke regelingen weer geregeld.
Het college besluit
1. De portefeuilleverdeling zoals in de bijlage opgenomen vast te stellen
2. Wethouder A.M. Kennis aan te wijzen als lid van het Algemeen bestuur van de
regio Gooi en vechtstreek;
3. Mevrouw M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer te benoemen tot lid van het bestuur
van de Gemeenschappelijke regeling Rioolzuiveringsinrichting Gooiergracht en
Vijzelgemaal Eemmeer;
4. De raad met bijgaande Raadsinformatiebrief te informeren.

01.03

Raadsvoorstel zienswijze voorstel transitiecommissie MRA
Korte inhoud: In 2018 is een evaluatie van de MRA samenwerking gestart. In opdracht
van de Regiegroep heeft de transitiecommissie de beschikbare bouwstenen verwerkt
in een voorstel voor zowel de doelen en profilering van de MRA als voor de
governance. Ten behoeve van een gezamenlijke zienswijze is het voorstel getoetst aan
eerder door de regio Gooi en Vechtstreek ingebrachte aandachtspunten.
Het college besluit de raad voor te stellen om geen bedenkingen in te brengen bij de
voorliggende concept zienswijze op het voorstel van de transitiecommissie, maar in de
zienswijze wel aandachtspunten mee te geven.
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02

Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis

02.01

Verruiming openingstijden supermarkten te Blaricum i.v.m. Covid-19
Korte inhoud: Supermarkten in Blaricum (Coop en AH) hebben een gedoogbeschikking
op grond waarvan het is toegestaan om op zon- en feestdagen dagen langer geopend
te zijn en van maandag t/m zaterdag eerder te laden en lossen. Deze besluiten gelden
tot en met 31 maart 2021. Omdat de verwachting is dat alle maatregelen langer
duren, is het voorstel om de termijn te verlengen t/m 1 juli 2021.
Het college besluit om tot en met 1 juli 2021 onder voorwaarden te gedogen dat:
1. supermarkten op zon- en feestdagen zijn geopend van 09.00 tot en met 20.00 uur;
2. supermarkten op maandag tot en met zaterdag tussen 06.00 en 07.00 uur niet
voldoen aan het bepaalde in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit.

02.02

Woonenquête in de gemeente Blaricum
Korte inhoud: Tweejaarlijks wordt een groot woonwensen onderzoek gehouden in de
gemeenten van de MRA (Metropoolregio Amsterdam). Blaricum is net als in 2019 ook
weer gevraagd mee te doen.
Het college besluit:
1. Eind maart 2021 een steekproef van 1141 huishoudens uit de BRP Blaricum te
trekken, ten behoeve van het woonwensenonderzoek WiMRA door middel van
een door Bureau I&O van de gemeente Amsterdam te verzenden enquête;
2. De begeleidende brief vast te stellen en te versturen.

02.03

Erfpachtovereenkomst oeverslagterrein Crailoo
Korte inhoud: Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek heeft besloten
een erfpachtovereenkomst aan te gaan met NS Vastgoed B.V. voor het overslagterrein
Crailoo te Hilversum voor een periode van 50 jaar.
Het college besluit
1. Kennis te nemen van de informatiebrief van de Regio Gooi en Vechtstreek inzake
erfpachtovereenkomst overslagterrein Crailoo;
2. Deze informatiebrief ter kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad
Blaricum.

02.04

Bekostiging ambtelijke capaciteit bij bestuurlijke trekkerschappen MRA
Korte inhoud: De bestuurders van de Gooi en Vechtstreek hebben geopteerd voor
acht trekkerschappen in de MRA en hebben er drie gekregen. Hierbij moet ambtelijke
capaciteit geleverd worden maar de bekostiging van deze capaciteit is nog niet
geregeld. Voorgesteld wordt om de lasten evenredig te verdelen en door facturering
te verrekenen.
Het college besluit in te stemmen met het verdelen van de kosten voor de ambtelijke
ondersteuning naar rato over de gemeenten op basis van facturering, waarbij de
werkelijke kosten worden gefactureerd tot maximaal € 138.000 per jaar, uitwerkende
op een bijdrage vanuit Blaricum van maximaal € 6.063,-.
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03

Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop

03.01

Traject waardengericht werken
Korte inhoud: De betaalbaarheid van het sociaal domein staat onder druk. Om het sociaal
domein (financieel) gezond te houden zijn de afgelopen periode keuzes gemaakt in de vorm
van besparingsmaatregelen. Al deze keuzes dienen in samenhang te worden gemaakt. Het
traject waardengericht werken draagt bij aan de samenhang.

Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel ‘Traject waardengericht
werken’.
03.02

HBEL-maatregelen Sociaal Domein
Korte inhoud: Besparingsmaatregelen die op lokaal en HBEL-niveau zijn / worden
ontwikkeld en de samenhang met regionale besparingen voor een financieel gezond
sociaal domein.
Het college besluit in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel ‘HBEL-maatregelen
sociaal domein’, gelet op de motie van VVD, D66, HvB ‘zonder waarden-vol debat
geen norm’.

03.03

Beleidsregels TONK
Korte inhoud: Niet iedereen is tijdens de coronacrisis uit de financiële problemen
geholpen door eerdere steunmaatregelen. Via de gemeenten biedt het Rijk extra hulp
met de regeling TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten). Het kabinet
reserveert hiervoor 130 miljoen euro in het eerste helft van 2021. In maart kwam daar
nog een keer 130 miljoen bij. Gemeenten dienen lokaal de beleidsregels van de TONK
vast te stellen.

03.04

Het college besluit:
1. De Beleidsregels TONK Blaricum 2021 per 1 januari 2021 vast te stellen:
 het percentage inkomensterugval in te stellen op >35%; - een staffel te
hanteren voor de woonquote (verhouding inkomen en woonlasten);
 de tegemoetkoming vanuit de TONK vast te stellen op maximaal €900 per
huishouden voor de gehele periode;
 de vermogensgrens in te stellen op €6.295,00 voor een alleenstaande en
€12.590,00 voor gehuwden conform de Participatiewet, artikel 34 lid 3;
 de raad over dit besluit te informeren per aparte Raadsinformatiebrief.
2. De uitvoeringskosten voor Blaricum bedragen € 6.257 en zijn te financieren uit de
voorlopige rijksbijdrage TONK van €71.140 voor Blaricum;
3. In eerste geval wordt uitgegaan van scenario I. Dat betekent 72 uit te geven TONK
uitkeringen. Bij uitputting van het budget van 75% wordt de betreffende
portefeuillehouder geïnformeerd en overleg gepleegd over de te ondernemen
stappen.
4. De raad te informeren via een raadsinformatiebrief.

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 30 maart 2021.
Voorzitter,

Secretaris

Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

De heer P. H. van Dijk

B&W Besluitenlijst d.d. 23 maart 2021 (vastgesteld)

Pagina 3 van 3

