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

Afwezig

01.

:
:
:
:
:
:

maandag 4 mei 2020
Via TEAMS
13.00 uur
15.00 uur
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

De heer. P.H. van Dijk
: Mw. J.N. de Zwart-Bloch (Burgemeester), mw. A.M. Kennis
(Wethouder), mw. E.J.M. Boersen-De Jong (Wethouder), dhr. G.C.
Knoop (Wethouder), dhr. P.H. van Dijk (secretaris)
: -

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. Koopovereenkomst voor gronden op BusinessPark27

Het college besluit:
1. in te stemmen met de koopovereenkomst en bijbehorende bijlagen.
2. aan wethouder A.M. Kennis het mandaat te verlenen om de koopovereenkomst te
ondertekenen namens burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum.
02.02. Concept begroting 2021 Werkvoorzieningschap Tomingroep
Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel inzake de conceptbegroting 2021
Werkvoorzieningschap Tomingroep.
02.03 Zienswijze op begroting 2021 en bestemming resultaat 2019 van Regio Gooi en
Vechtstreek
Het college besluit:
1. De raad voor te stellen een zienswijze in te dienen ten aanzien van de
resultaatbestemming met betrekking tot het terug te betalen deel aan de gemeenten à €
233.932 totaal regio-breed:
Dit resterend deel van het resultaat niet te restitueren aan gemeenten, maar te storten in
een bestemmingsreserve ter dekking van extra kosten in 2020 t.g.v. corona-crisis.
2. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting.
03.

Portefeuille wethouder mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong
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03.01. Reactie rapport rekenkamer Energietransitie
Het college besluit:
1. In te stemmen met de bestuurlijke reactie op het rekenkamerrapport "Inzicht in de
energietransitie binnen de BEL-gemeente ".
04.

Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop

04.01. Jaarverantwoording Kinderopvang 2019 gemeente Blaricum
Het college besluit:

1. om de Jaarverantwoording Kinderopvang 2019 gemeente Blaricum vast te stellen.
2. de Raad via een informatiebrief in kennis te stellen van genoemde
verantwoording.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 11 mei 2020,

Dhr. P.H. van Dijk
secretaris

Mw. J.N. de Zwart-Bloch
voorzitter
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