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

Dinsdag 25 januari 2022
gemeentehuis Blaricum
10.00 uur
Mw. J.N. de Zwart-Bloch
Dhr. P.H. van Dijk

Aanwezig

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

Afwezig

1. Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
1.1 B&W Besluitenlijst d.d. 18 januari 2022 (concept)
Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 18 januari 2022 gewijzigd vast te stellen.
1.2 Zienswijze Kadernota 2023 VRGV
Korte inhoud: De jaarlijkse Kadernota van de VRGV met de kaders en uitgangspunten voor het
opstellen van de (ontwerp) programmabegroting 2023.
Het college besluit:
1. In te stemmen met de zienswijze op de Kadernota Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2023 zoals
weergegeven in bijgevoegde brief.
2. De zienswijze van het college middels bijgevoegde zienswijzebrief kenbaar te maken aan het
algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
1.3 Overbrengen archief Blaricummermeent
Korte inhoud: Een voorstel voor het overbrengen van het archief van het Projectbureau
Blaricummermeent naar het Streekarchief Gooi en Vechtstreek.
Het college besluit:
1. Het archief van de locatie in de Blaricummermeent tijdelijk over te brengen naar het BEL kantoor
en het Gemeentehuis van Blaricum .
2. Een institutioneel onderzoek en archiefbewerkingsplan uit te laten voeren door een externe partij
in 2022.
3. De uiteindelijke bewerking van het gehele Blaricummermeent archief uit te laten voeren door een
externe partij in 2023.
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2. Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis
2.1 Aanpassingen 'Regeling investeringssubsidies scouting- en sportverenigingen Blaricum'
Korte inhoud: Op dit moment wordt de subsidieregeling die in 2019 is vastgesteld gehanteerd. De
ervaring van de afgelopen jaren heeft ervoor gezorgd dat er aanpassingen aan de oorspronkelijke
regeling wenselijk zijn. Daarom het verzoek de regeling met enkele wijzigingen vast te stellen
Het college besluit:
Akkoord te gaan met de vernieuwde Regeling investeringssubsidies scouting- en sportverenigingen
Blaricum 2022 (zie bijlage)
2.2 Beëindiging huur projectbureau Blaricummermeent
Korte inhoud: De ruimte waarin het Projectbureau Blaricummermeent is gevestigd is vanaf 1 april a.s.
niet langer nodig. Hierop zijn met de verhuurder afspraken gemaakt om te komen tot ontbinding van
de huurovereenkomst.
Het college besluit:
1. De huurovereenkomst met de verhuurder van het Projectbureau Blaricummermeent te beëindigen;
2. De erfpachtovereenkomst met dezelfde partij te wijzigen en toestemming te verlenen voor
overdracht.
2.3 Verlenging verruiming openingstijden supermarkten te Blaricum i.v.m. Covid-19
Korte inhoud: Sinds 24 november jl. is de 1,5 meter afstandsregel weer wettelijk vastgelegd. Om de
spreiding van het winkelbezoek mogelijk te maken worden langere openingstijden gedoogd.
Het college besluit: om tot en met 27 maart 2022 onder voorwaarden te gedogen dat:
supermarkten op zon- en feestdagen zijn geopend van 09.00 tot en met 20.00 uur.
2.4 Voorstel oninbaar voor dubieuze debiteuren
Korte inhoud: De ambtenaar die is belast met de invordering heeft de wettelijke verplichting al het
mogelijke te doen om een gemeentelijke vordering te innen. In het 5e lid van artikel 255 Gemeentewet is
geregeld dat indien het innen niet mogelijk is gebleken het college bevoegd is om, door middel van het
oninbaar verklaren van de vorderingen, de ambtenaar die is belast met de invordering te ontheffen van
deze verplichting.
Het college besluit:
De in de bijlage vermelde vorderingen met een totaalbedrag van € 2.735,02 oninbaar te verklaren.
3. Portefeuille wethouder mevrouw M.S.M. Klingenberg
3.1. Verzenden Informatienota Integrale aanpak Gooiergracht aan de raad
Korte inhoud: Na een pauze van ruim een jaar wordt er vervolg gegeven aan het project Hollandse
luchten (meten van luchtkwaliteit). In december 2021 heeft een startoverleg plaatsgevonden en zijn
vervolgafspraken gemaakt. Hier willen we de raad van op de hoogte brengen.
Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgaande RIB, met daarin de voortgang aangaande het project Hollandse
Luchten van de provincie Noord-Holland
2. Deze RIB ter kennis aan de raad aan te bieden
4. Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop
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-----

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 1 februari 2022,

Voorzitter,

Secretaris

Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

De heer P. H. van Dijk
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