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De gemeenteraad van Blaricum in vergadering bijeen op 20-04-2021: 

Overwegende dat: 
 

 

➢ half april jl.  29 nieuwe bewoners met niet aangeboren hersenletsel (NAH) 
verhuisd zijn van Bovenmaatweg Huizen naar het zorgappartementencomplex 
Sherpa in blaricummermeent; 

➢ eerder in artikel G&E van 13-10-2020 een cliënt aandacht vroeg voor hoge  
persoonlijke verhuiskosten voor deze groep bewoners met weinig inkomen; 

➢ deze (niet gebouw gebonden) eenmalige kosten o.a. veroorzaakt wordt in 
wijziging beleid, waar zelfredzaamheid bevorderd wordt. 

➢ waar bijvoorbeeld voorheen wassen en strijken centraal geregeld werd 
nu bewoners geacht worden wasmachine/droger e.d. zelf te bekostigen en 
onder begeleiding uit te voeren; 

➢ inmiddels bij lokale ondernemer in BM voor deze groep wasmachine- droger 
combinatie incl. onderhoud zijn besteld ter waarde van 900 EUR per cliënt; 

➢ deze kosten en overige individuele inrichtingskosten moeten worden 
opgebracht door bewoners, die na aftrek van vaste lasten op hun uitkering ca. 
250-300 EUR netto besteding per maand overhouden;   
 

 
van mening zijnde dat; 

 

➢ dat gemeente Blaricum nieuwe inwoners passend welkom heet en reputatie 

geniet om extra aandacht te schenken aan kwetsbare groepen in een 

welvarende gemeente; 

➢ de groep cliënten NAH valt onder de financiële bekostiging van Wet 

langdurige zorg (Wlz);  

 

 

  
 
gelet op artikel 34 van het Reglement van Orde gemeente Blaricum 2015, 

verzoekt het college: 

- De 29 nieuwe bewoners met NAH welkom te heten in Blaricum en een eenmalige 
tegemoetkoming in de verhuiskosten te verstrekken van 350,- EUR per cliënt; 
 

- deze totale eenmalige tegemoetkoming ad. 10.150,- EUR ten laste van begroting 
sociaal domein te brengen. 

 
 
 

en gaat over tot de orde van de dag.  
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