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Afwezig

--

1. Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
1.1 B&W Besluitenlijst d.d. 1 juni 2021 (concept)
Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 1 juni 2021 gewijzigd vast te stellen.
1.2 Voortgang jeugdbrandweerkorps BEL
Korte inhoud: Voortgang jeugdbrandweerkorps BEL.
Het college besluit:
1. in te stemmen met de raadsinformatiebrief Jeugdbrandweerkorps BEL;
2. de raadsinformatiebrief Jeugdbrandweerkorps BEL door te zetten naar de gemeenteraad
2. Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis
2.1 Offerte voorbereidingsfase aanbesteding bouwteam wijk Bijvanck.
Korte inhoud: Goedkeuring vragen om opdracht te geven aan Sweco voor de voorbereidingsfase
bouwteam Bijvanck.
Het college besluit: in te stemmen met het voorstel om ingenieursbureau Sweco opdracht te verlenen,
voor het bedrag van € 57.750,- ex btw, om de voorbereidingsfase voor de aanbesteding bouwteamfase
Bijvanck uit te gaan voeren.
3. Portefeuille wethouder mevrouw M.S.M. Klingenberg
3.1 Huisvesting verblijfsgerechtigden
Korte inhoud: Stand van zaken omtrent de huisvesting verblijfsgerechtigden tot op heden.
Het college besluit: de informatiebrief 'Huisvesting verblijfsgerechtigden' ter kennisname naar de raad
te versturen.
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3.2 Uitstel in werking treden Omgevingswet
Korte inhoud: In de raadsinformatiebrief wordt besproken welke gevolgen er zijn voor het uitstel van
het in werking treden van de Omgevingswet.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de inhoud van de raadsinformatiebrief;
2. de raadsinformatiebrief naar de raad te sturen.
3.3 Slotweg
Korte inhoud: De Agrarische Stichting Blaricum (ASB) heeft een verzoek ingediend om de Slotweg af te
sluiten. Voorgesteld wordt om dit verzoek af te wijzen.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de ingediende zienswijzen op het ontwerp-verkeersbesluit d.d. 17 december
2020 om de Slotweg af te sluiten;
2. geen uitvoering te geven aan het ontwerp-verkeerbesluit om de Slotweg af te sluiten en de
indieners van de zienswijzen hierover te informeren;
3. het verzoek van de ASB om de Slotweg af te sluiten, af te wijzen.
4. de raad via een Raadsinformatiebrief hierover te informeren.
Wethouder A.M. Kennis neemt een minderheidsstandpunt in vanwege de cultuurhistorische waarde
van de Slotweg.
3.4 Toewijzingscriteria nieuwbouw
Korte inhoud: De Alliantie heeft 32 sociale huurwoningen gerealiseerd in de Blaricummermeent. Op
grond van de Huisvestingsverordening is het college bevoegd om voor de eerste toewijzing van
nieuwbouwwoningen nadere criteria te bepalen. Het college vraagt advies bij en stemt af met de
verhurende woningcorporatie.
Het college besluit: in te stemmen met de aangepaste toewijzingscriteria voor de 32 sociale
huurwoningen in de Blaricummermeent.
4.

Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop

4.1 Indexering subsidie De Blaercom
Korte inhoud: Op het subsidiebedrag van de Blaercom is voor 2020 een hogere index toegepast en
voor 2021 een lagere index dan de geldende indexering. De subsidie voor 2020 moet worden verlaagd
en voor 2021 verhoogd op basis van de geldende index van 2,5%.
Het college besluit:
1. de subsidie voor 2020 Stichting de Blaercom te verlagen met € 50,- naar € 51.250,-;
2. de subsidie voor 2021 Stichting de Blaercom te verhogen met € 1.231,25 naar € 52.531,25
4.2 Raadsinformatiebrief Briedis
Korte inhoud: De Regio Gooi en Vechtstreek is op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Regio
Gooi en Vechtstreek belast met de opdrachtverstrekking van onder andere de jeugdhulpvoorzieningen
aan aanbieders met inbegrip van het contractbeheer en contractmanagement en is een op 20 oktober
2020 een contract aangegaan met Briedis Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, Drang en Overige
Maatregelen, die per 1 juni 2021 failliet is verklaard. Er dient een periode van 2 tot 3 manden
overbrugd te worden om de jeugdbescherming van de getroffen jeugdigen over te dragen aan een
nieuw gecertificeerde instelling; hiervoor is extra budget noodzakelijk en moet met de curator en
andere betrokkenen overleg worden gepleegd over aanvullende financiële afspraken.
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Het college besluit:
1. te waarborgen dat de jeugdbescherming voor de getroffen jeugdigen en hun ouders
gecontinueerd wordt;
2. de manager Inkoop & Contractbeheer van de Regio Gooi en Vechtstreek de ruimte te geven om
namens het college onderhandelingen te voeren over de financiële voorwaarden waaronder deze
zorgcontinuïteit doorgang vindt en op welke wijze de zorgoverdracht plaatsvindt naar een nieuwe
gecertificeerde instelling;
3. de manager Inkoop & Contractbeheer van de Regio Gooi en Vechtstreek hiervoor een budget mee
te geven voor een bedrag van maximaal € 13.218,- en dat na afloop van deze
overbruggingsperiode definitief wordt verantwoord;
4. de manager Inkoop & Contractbeheer van de Regio Gooi en Vechtstreek het
portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein rapporteert over dit dossier en de voortgang ervan.
5. de raad door middel van een raadsinformatiebrief hierover te informeren.
Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 15 juni 2021.

Voorzitter,
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
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