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Gemeente

~~ Blaricum
Besluitenlijst
Gemeente Blaricum -college van B&W
Vergadering d.d.
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Waarnemend secretaris
Aanwezig

dinsdag 18 augustus 2020
Gemeentehuis Blaricum
11:00 uur
15:00 uur
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
De heer. P.H. van Dijk
Mw. J.N. de Zwart-Bloch (Burgemeester), mw. E.J.M. Boersen-De
Jong (Wethouder), dhr. G.C. Knoop (Wethouder), dhr. P.H. van Dijk
(secretaris)

Afwezig

Mw. A.M. Kennis (Wethouder)

01.

Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

01.01. Besluitenlijst B&W Blaricum
De besluitenlijst is conform vastgesteld.
02.

Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis

02.01. Normenkader rechtmatigheid aanbesteden
Het college besluit:
1. Het college stemt in met het voorstel om het eigen inkoopbeleid to schrappen uit het
normenkader met ingang van 01-01-2020 en niet meer toe to passen bij de controle op
de rechtmatigheid door de account.
2. Het college legt het voorstel ter besluitvorming voor aan de raad.
3. Het College hecht aan de controle op de eigen aanbestedingsregels en dit komt dus niet
to vervallen.
03.

Portefeuille wethouder mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong

03.01. Toewijzingscriteria nieuwbouw
Het college besluit:
1. Into stemmen met de toewijzingscriteria zoals deze zijn afgestemd met
woningcorporatie Het Gooi en Omstreken.
2. Zich in to spannen om 1tot 2 woningen, die via doorstroming vrijkomen,
toegewezen to krijgen aan vrijwilligers van de brandweer.
03.02. RIB Transitievisie warmte (NW)
Het college besluit om into stemmen met het informeren van de Raad middels de RIB TVW
Blaricum en voor
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aanvullende info de RIB Regio G&V.
03.03. Inspiratiedocument reconstructie Bijvanck
Het college besluit om de Raad voorstellen om het Inspiratiedocument Bijvanck vast to
stellen.
04.

Portefeuille wethouder de Neer G.C. Knoop

04.01. RIB voortgang dagvaarding TGVS
Het college besluit om into stemmen met het informeren van de Raad middels de RIB van
de regio G&V.
04.02. Goois Natuur Reservaat (GNR) verzoekt om een zienswijze t.a.v. de begroting 2021 en
kennisname van o
Het college besluit:
1. Into stemmen met de aangeboden stukken en deze door to geleiden Haar de Raad;
2. De raad voor to stellen om into stemmen met de stukken.

vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 24 augustus 2020,

Dhr. P.H. van Dijk
secretaris
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