BESLUITENLIJST
Gemeente Blaricum - college van B&W
Vergadering
Locatie
Aanvang

Dinsdag 10 augustus 2021
Gemeentehuis te Blaricum
13.30 uur

Voorzitter
Secretaris

Mw. J.N. de Zwart-Bloch
De heer P.H. van Dijk

Aanwezig

Mw. J.N. de Zwart-Bloch (Burgemeester), dhr. G.C. Knoop (Wethouder), dhr.
P.H. van Dijk (Secretaris)
Mw. A.M. Kennis (Wethouder) en mw. M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer
(wethouder)

Afwezig

1. Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
1.1 B&W Besluitenlijst d.d. 3 augustus 2021 (concept)
Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 3 augustus 2021 ongewijzigd vast te stellen.
2. Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis
1.2 Raadsvoorstel zienswijze t.a.v. voorstel transitiecommissie MRA inzake samenwerkingsafspraken.
Korte inhoud: De MRA heeft op basis van het voorstel van de transitiecommissie, de inbreng van raden
en Staten en een aantal sessies met bestuurders en raadsleden de concept samenwerkingsafspraken
opgesteld. Zoals gevraagd door meerdere participanten worden deze eerst ter consultatie aan de
raden en Staten voorgelegd. Na verwerking van de inbreng worden de definitieve
samenwerkingsafspraken aan de raden en Staten voorgelegd ter besluitvorming. U wordt nu gevraagd
om uw zienswijze te geven op de voorliggende concept samenwerkingsafspraken.
Het college besluit: de raad voor te stellen om de voorliggende concept zienswijze op de concept
samenwerkingsafspraken MRA vast te stellen.
2. Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis
2.1 Aanwijsbesluit hondenregels
Korte inhoud: Op grond van de APV wijst het college een aantal gebieden aan, waar honden (al dan
niet tijdelijk) verboden zijn of waar ze juist mogen loslopen.
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Het college besluit:
1. Het strand aan te wijzen als gebied waar honden niet mogen komen in de periode mei tot oktober
(bijlage 2);
2. Plaatsen aan te wijzen binnen de bebouwde kom waar honden mogen loslopen (losloopgebieden)
(bijlage 1);
3. De openbare wegen in De Kampen, behalve de Harderwijkerweg aan te wijzen als gebieden buiten
de bebouwde kom, waar honden verboden zijn (bijlage 3);
4. De Harderwijkerweg aan te wijzen als gebied buiten de bebouwde kom waar wel een
aanlijnverplichting geldt (bijlage 3).
3. Portefeuille wethouder mevrouw M.S.M. Klingenberg
3.1 Deelnemersovereenkomst SVn
Korte inhoud: Korte inhoud Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) heeft
de huidige deelnemersovereenkomst gewijzigd en gemoderniseerd en aan de gemeente voorgelegd.
Het college besluit: in te stemmen met gewijzigde deelnemersovereenkomst met uitzondering van
annex 4 en 5.
3.2 Raadsinformatiebijeenkomst IMA
Korte inhoud: De IMA toont aan dat voor onze regio zowel op de weg (A1, en een stukje van de A27),
als op het spoor capaciteitsknelpunten te verwachten zijn, zowel in scenario WLO-hoog als WLO-laag.
Met deze informatiebrief informeren wij de raad over de Integrale Mobiliteitsanalyse 2021 (IMA
2021) die op 29 juni jl. door het kabinet naar de Tweede Kamer is gezonden. In het verlengde hiervan
is de lobby ingezet door de regiogemeenten Gooi en Vechtstreek voor verbetering van de
doorstroming op de A1 en van het Openbaar Vervoer. Deze lobby draagt bij aan de doelstellingen van
de Regionale samenwerkingsagenda op het onderwerp mobiliteit.
Het college: neemt kennis van deze raadsinformatiebrief en stuurt deze door naar de raadsleden van
Blaricum.
Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 17 augustus 2021

Voorzitter,

Secretaris

Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

De heer P. H. van Dijk
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