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Aanwezig

Mw. J.N. de Zwart-Bloch (burgemeester), 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 mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
1.1 B&W Besluitenlijst d.d. 21 december 2021 (concept)
Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 21 december 2021 ongewijzigd vast te stellen.
1.2 Regeling briefadres gemeente Blaricum 2022
Korte inhoud: Doelstelling is om dak- en thuislozen die in de gemeente Blaricum verblijven en geen
briefadresgever kunnen vinden in te schrijven in de BRP op het adres van het gemeentehuis. Het is
volgens de gewijzigde wet verplicht om het gemeentehuis als briefadres aan te wijzen, omdat deze
mensen die nergens anders ingeschreven kunnen worden, anders totaal uit beeld raken. We stellen
hiermee een beleidsregel vast om het oneigenlijk gebruik van het briefadres tegen te gaan. We voldoen
met deze Regeling aan de wetswijziging BRP met ingang van 1 januari 2022.
Het college besluit: om uitvoering te gegeven aan de wijziging van de wet BRP per 01 januari 2022. De hier
voorgestelde wijziging van artikel 2.23 houdt in dat de daarin genoemde bevoegdheid van het college van
burgemeester en wethouders (B&W) om ambtshalve een briefadres op te nemen wordt vervangen door
een expliciete wettelijke verplichting.
3. Portefeuille wethouder mevrouw M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer
3.1 Vastellen uitvoeringsprogramma RES NHZ
Korte inhoud: De gemeenteraden hebben in juni/juli 2021 de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 van
Noord-Holland Zuid (NHZ) vastgesteld. De colleges hebben de Stuurgroep RES NHZ de opdracht gegeven
om een RES Uitvoeringsprogramma op te stellen. Deze is nu klaar.
Het college besluit:
1. het RES Uitvoeringsprogramma Noord-Holland Zuid vast te stellen, onder voorbehoud van het
verkrijgen van de door het rijk toegezegde middelen als gevolg van het decentraliseren van de taken
uit het Klimaatakkoord;
2. de raad hierover te informeren d.m.v. bijgevoegde raadsinformatiebrief.
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4. Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop
4.1 Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: Er zijn twee bezwaarschriften ingediend tegen besluiten tot het verminderen van het aantal
minuten huishoudelijke hulp per week. De commissie voor de bezwaarschriften heeft geadviseerd om het
ene bezwaarschrift ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond te verklaren met wijziging van het bestreden
besluit en om het andere bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren met instandlating van
het bestreden besluit. Voorgesteld wordt om de adviezen van de commissie te volgen.
Het college besluit:
1. het bezwaarschrift van bezwaarmaakster 1 ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond te verklaren;
2. in verband met het geheel overnemen van de wasverzorging bezwaarmaakster 1 in aanmerking te
brengen voor 35 extra minuten huishoudelijke hulp per week, zodat het totaalaantal minuten
huishoudelijke hulp 155 minuten per week bedraagt;
3. het besluit voor het overige in stand te laten;
4. het bezwaarschrift namens bezwaarmaakster 2 ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
5. het bij het besluit behorende Plan van Aanpak vermelde overzicht te corrigeren voor wat betreft de
aftrek voor eigen mogelijkheden van bezwaarmaakster 2;
6. het besluit in stand te laten;
7. het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen.
4.2 Raadsinformatiebrief gratis zelftesten minima
Korte inhoud: Inwoners met een laag inkomen kunnen gratis zelftesten krijgen voor de feestdagen, zodat
ook zij een veilige ontmoeting kunnen organiseren. De wethouders sociaal domein van Blaricum, Eemnes,
Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren hebben donderdag 16 december 2021 het
initiatief genomen om vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek 20.000 Flowflex Sars-CoV-2 antigeen
zelftesten tegen kostprijs in te kopen bij Daklapack, te Lelystad. De Regio GV verspreidt de zelftesten
onder Versa Welzijn, buurthuizen en de voedselbank Gooi en Vechtstreek.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de raadsinformatiebrief Gratis zelftesten voor minima;
2. de gemeenteraad te informeren over de aankoop van zelftesten door de Regio GV en de verspreiding
ervan onder minima, middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.
4.3 Voortzetting subsidie Versa t.b.v. ondersteuning Blaercom
Korte inhoud: De subsidiering van het welzijnswerk door Versa ten behoeve van de Blaercom eindigt dit
jaar. Door de corona-maatregelen is de twee jaar geleden gestarte pilot onvoldoende gebleken om het
welzijnswerk daar dusdanig goed neer te zetten dat de Blaercom dit zelfstandig kan voortzetten. Met
cofinanciering van de provinciale subsidie Versterken Maatschappelijke Sector kan het welzijnswerk in de
Blaercom ook in 2022 worden voortgezet.
Het college besluit:
1. Bij de provincie Noord Holland voor een bedrag van € 23.845,-- subsidie aan te vragen op basis van de
uitvoeringsregeling versterken maatschappelijke sector Noord Holland ten behoeve van
welzijnsondersteuning in de Blaercom;
2. de benodigde cofinanciering ad € 8.345,75 te dekken uit het beleidsproduct hiertoe in het preventief
voorveld;
3. het provinciaal subsidie en de cofinanciering te verlenen aan de Blaercom.
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4.3 Raadsinformatiebrief Gastvrije Randmeren Winter 2021
Korte inhoud: De Gastvrije Randmeren delen in deze raadsinformatiebrief de inspanningen die – ook op
andere terreinen – zijn geleverd om de doelstellingen van Gastvrije Randmeren te halen en ook welke
opdracht Gastvrije Randmeren zichzelf heeft gegeven voor 2022 en verder.
Het college besluit:
De gemeenteraad te informeren met de raadsinformatiebrief van de Gastvrije Randmeren.
Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 11 januari 2022

Voorzitter,
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
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