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Aanwezig

Mw. J.N. de Zwart-Bloch (voorzitter), mw. A.M. Kennis (wethouder),
Dhr. F.C. Cornelis (wethouder), mw. M. van der Marel (locosecretaris)
mw. J.M.G. Lanphen (wethouder), dhr. P.H. van Dijk (secretaris)

Afwezig

1. Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
1.1 B&W besluitenlijst van 9 augustus 2022 (concept)
Het college besluit de B&W openbare besluitenlijst van 9 augustus 2022 ongewijzigd vast to stellen.
1.2 Actie- en aandachtspunten college Blaricum augustus 2022
1.3 Maatregelen ter voorkoming identiteitsfraude
{CnrtA inhniirl•

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft per brief op 8 juli 2022 een
aantal nieuwe maatregelen voorgesteld en verzocht al eerdere ingezette acties to intensiveren met
betrekking tot voorkoming van identiteitsfraude. Hierbij informeren wij u over de door ons reeds
genomen maatregelen.
Het college besluit akkoord to gaan met de maatregelen getroffen door BEL organisatie ter
voorkoming van identiteitsfraude.
2. Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis
2.1 Laadpaal bij gemeentehuis Blaricum
Knrta inhniirl•

Eris behoefte om een laadpunt aan to kunnen bieden bij het gemeentehuis om elektrische auto s op
to laden. Om in deze behoefte to voorzien is de wens om een laadpaal to plaatsen met twee
aansluitingen.

Besluitenlijst 8&W Blaricum d.d. 16 augustus 2022

Pagina 1 van 3

Het colleee besluit:
een laadpaal met twee aansluitingen to plaatsen op het parkeerterrein naast het gemeentehuis;
hiervoor een bedrag van € 6.221,40 excl. btw beschikbaar to stellen en to verantwoorden op
kostenplaats 41040000 (Kerklaan 16, Gemeentehuis)/ kostensoort 432002 (Aankoop duurzame
roerende zaken) en ten taste to laten komen van het rekeningresultaat 2022;
de abonnements- en servicekosten ad € 35,90 excl. btw per maand to verantwoorden op
kostenplaats 41040000 (Kerklaan 16, Gemeentehuis)/ kostensoort 438000 (Abonnementen en
periodieken), ten taste to laten komen van het rekeningresultaat 2022 en mee to nemen in de
nog vast to stellen begroting voor 2023 en verder.
2.2 Bestuursopdracht Omgevingsvisie
K~rte inhnud~

De Omgevingswet vraagt van gemeenten om nieuwe instrumenten to gebruiken, een daarvan is de
omgevingsvisie. Vanaf 1-1-2024 is de gemeente verplicht om een gemeente dekkende
omgevingsvisie to hebben.
Het colleee besluit:
into stemmen met de inhoud van de bestuursopdracht Opstellen Omgevingsvisie gemeente
Blaricum;
de raad to vragen de bestuursopdracht Opstellen Omgevingsvisie gemeente Blaricum vast to
stellen.
2.3 Herstelbesluit bestemmingsplan'Blaricum Dorp, herziening 2020'via bestuurlijke lus
Korte inhoud:
De Afdeling Bestuursrechtspraak uan de Raad van State (ABRvS) heeft de gemeente Blaricum
opgedragen om een gewijzigde bestemmingsplanregeling voor de locatie Schapendrift 37 binnen het
bestemmingsplan 'Blaricum Dorp, herziening 2020' via bestuurlijke lus vast to stellen.
Het college besluit:
1. Into stemmen met de gewijzigde planregeling voor Schapendrift 37 binnen het
bestemmingsplan 'Blaricum Dorp herziening 2020';
2. De gemeenteraad voor to stellen de voorliggende gewijzigde planregeling vast to stellen.
2.4 Aanpassen Nota van Randvoorwaarden voor de planontwikkeling Tergooi
Korte inhoud:
De raad wordt gevraagd de weg vrij to maken voor nieuwe onderhandelingen met de initiatiefnemer
om een gewijzigde Nota van Randvoorwaarden (NvR) voor de herontwikkeling uan het
Tergooiterrein op to stellen.
Het college besluit:
1. het voorliggende raadsvoorstel om de -op 28 januari en 28 april 2020- vastgestelde NvR op
verzoek van de initiatiefnemer aanto passen, into trekken;
2. de raad voor to stellen de weg vrij to maken voor nieuwe onderhandelingen met de
initiatiefnemer om tot een nieuwe, evenwichtige, uitvoerbare en toetsbare NvR voor de
herontwikkeling uan het Tergooiterrein to komen met sloop-nieuwbouw als uitgangspunt.
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Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W Blaricum d.d. dinsdag 23 augustus 2022.

Voorzitter

Locosecreta ris

/ll..v C~ ~la.~ ~\
~w. J . de Zwart-Bloch
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