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Aanwezig

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

Afwezig

HAMERSTUKKEN
1. Portefeuille burgemeester J.N. de Zwart-Bloch
1.1 B&W besluitenlijst van 17 mei 2022 (concept)
Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 17 mei 2022 ongewijzigd vast te stellen.
1.2 Fusie Streekarchief
Korte inhoud: Het voorbereiden van de besluitvorming over de fusie tussen Streekarchief Gooise Meren
en Huizen en het Streekarchief Gooi en Vechtstreek.
Het college besluit:
1. de opdracht aan de ambtelijke organisatie van gemeenten Gooise Meren en Hilversum te
verstrekken om zorg te dragen voor het voorbereiden van de besluitvorming over de fusie tussen
het archief van Gooise Meren en Huizen en het streekarchief Gooi en Vechtstreek;
2. de raad middels een raadsmededeling kennis te laten nemen van de voorgenomen stappen om te
komen tot één archiefdienst in de Gooi en Vechtstreek.
2. Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis
2.1 Verzoek reserveren graf door niet-Blaricummer
Korte inhoud:
Verzoek van mevrouw C. Brouwer om tijdens haar leven een nieuw graf op de gemeentelijke
begraafplaats te mogen reserveren.
Het college besluit:
Toestemming aan mevrouw Brouwer te verlenen om bij leven een nieuw graf te reserveren op de
gemeentelijke begraafplaats in Blaricum.
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2.1 Ontwerpbegroting BEL Combinatie 2023 voor zienswijze
Korte inhoud: Op 9 mei is de ontwerpbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 BEL
Combinatie behandeld door het bestuur van de BEL Combinatie. Er is ingestemd met de
ontwerpbegroting en deze ligt nu voor bij de deelnemende gemeenten ter inzage en om de
mogelijkheid te geven tot het indienen van een zienswijze.
Het college besluit:
de gemeenteraad voor te stellen om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de ‘Ontwerpbegroting
2023 en meerjarenraming 2024-2026’ van de GR BEL Combinatie.
2.2 Incidentele subsidie 2022 De Blaercom
Korte inhoud: Dorpshuis de Blaercom komt als gevolg van de stijgende energielasten, de terugvordering
van de teveel ontvangen NOW subsidies en de aanlooptijd die nodig is om de bezoekersaantallen na de
lockdown-periodes te laten toenemen, dit najaar in liquiditeitsproblemen. Met een incidentele subsidie
is Dorpshuis de Blaercom in staat de maatschappelijke functie die de verbinding binnen en de binding
met Blaricum bevordert, te blijven vervullen.
Het college besluit:
In te stemmen met een incidentele subsidie van EUR 45.000 aan Dorpshuis de Blaercom.
2.3 Overdracht delen openbaar gebied van De Blaricummermeent 2022
Korte inhoud: In voorliggend voorstel wordt de overdracht van onderdelen van het plangebied van De
Blaricummermeent per 01-06-2022 geformaliseerd en ligt het beheer en onderhoud van het openbaar
gebied in deze plandelen/gebieden van het plan bij de BEL Combinatie, team Openbare Ruimte.
Het college besluit:
In te stemmen met de overdracht van delen van het openbaargebied (zoals op bijgevoegde plankaart
aangegeven) van het Projectbureau De Blaricummermeent aan de BEL Combinatie, team Openbare
Ruimte.
4. Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop
4.1 Jaarverantwoording Kinderopvang 2021 gemeente Blaricum.
Korte inhoud: Jaarlijks legt de gemeente verantwoording af over handhaving en toezicht kinderopvang
aan de inspectie van het onderwijs (tweedelijns toezicht). Er wordt een verslag opgesteld dat inzicht
geeft op welke wijze de gemeente invulling geeft aan haar bevoegdheden. De minister baseert zich voor
zijn landelijk oordeel over het gemeentelijk toezicht en handhaven op deze verantwoording. Het verslag
wordt ter kennisname aan de Raad gebracht.
Het college besluit:
1. jaarverantwoording Kinderopvang 2021 gemeente Blaricum vast te stellen;
2. de Raad via een informatiebrief in kennis te stellen van genoemde verantwoording;
3. de vastgestelde jaarverantwoording te zenden aan de Inspectie van het Onderwijs.

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 31 mei 2022,

Voorzitter,
Mw. J.N. de Zwart-Bloch

Secretaris
Dhr. P.H. van Dijk
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