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--

1. Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
1.1 B&W Besluitenlijst d.d. 11 mei 2021 (concept)
Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 11 mei 2021 ongewijzigd vast te stellen.
2. Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis
2.1 Raadsinformatiebrief besluitvorming BEL Bestuur
Korte inhoud: Het Bestuur van de BEL Combinatie informeert u graag periodiek over de onderwerpen
die besproken worden en waar besluitvorming over plaatsvindt. In deze Raadsinformatiebrief
informeren wij u over de onderwerpen op de agenda van het BEL Bestuur van 4 mei 2021.
Het college besluit: de raad te informeren met deze raadsinformatiebrief.
2.2 1e concept kadernota 2022 Blaricum ter bespreking in College B&W Blaricum
Korte inhoud:1e bespreking basis kadernota 2022 Blaricum ter beoordeling B&W
Het college heeft de concept-kadernota besproken.
3. Portefeuille wethouder mevrouw M.S.M. Klingenberg
3.1 Grondstoffenvisie regio Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: In afstemming met de gemeenteraden werken de portefeuillehouders Milieu en
Duurzaamheid aan een nieuwe grondstoffenvisie. De raden hebben hieraan richting gegeven door zich
uit te spreken over een aantal vraagstukken, De opbrengst van deze consultatie is verwerkt in de
concept grondstoffenvisie. Met dit voorstel wordt de concept grondstoffenvisie ter consultatie aan de
gemeenteraden voorgelegd zodat kan worden getoetst hoe de richtinggevende uitspraken zijn
verwerkt. Na de zomer zal de visie worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Regio.
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Het college besluit:
1. kennis te nemen van de concept grondstoffenvisie regio Gooi en Vechtstreek, waarin wordt
aangegeven hoe we in de regio Gooi en Vechtstreek met onze grondstoffen en reststromen willen
omgaan en hoe we deze inzetten in de weg naar een circulaire en toekomstbestendige economie,
en deze ter consultatie aan de raad voor te leggen;
2. de raad voor te stellen geen bedenkingen te uiten ten aanzien van de concept grondstoffenvisie.
3.2 Analyse afvalstroom PMD regio Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: Voor de afvalstroom PMD is een analyse opgesteld op basis waarvan keuzes worden
gemaakt voor de toekomst. Het gaat met name om de vraag of we verdergaan met bronscheiding en
daarmee samenhangend de contracten PMD en restafval verlengen, of dat we vanaf 2023 overgaan
naar nascheiding en nieuwe contracten.
Het college besluit
1. kennis te nemen van de analyse van de afvalstroom PMD van de regio Gooi en Vechtstreek waarin
de afweging wordt gemaakt om of verder te gaan met bronscheiding of om na 2023 over te gaan
naar nascheiding, en deze ter consultatie aan de raad voor te leggen;
2. de raad voor te stellen geen bedenkingen te uiten ten aanzien van het daaruit volgende voorstel
om de huidige wijze van PMD inzameling op dit moment niet te wijzigen maar een nieuw
keuzemoment voor de wijze van inzamelen PMD te koppelen aan het eindigen van het huidige
verwerkingscontract van het restafval in juli 2026.
3.3 Vaststellen RES
Korte inhoud: Besluit om de Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid (RES NHZ) voor te leggen
aan de gemeenteraad voor besluitvorming; de RES NHZ aan te bieden aan het Nationaal Programma en
de stuurgroep RES NHZ de opdracht te geven om een regionaal uitvoeringsprogramma op te stellen.
Het college besluit: in te stemmen met het voorstel, met inbegrip van enkele aanpassingen in het
raadsvoorstel.
4.

Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop

4.1 Goois Natuur Reservaat (GNR) verzoekt om een zienswijze t.a.v. de begroting 2022,
jaarverslag en jaarrekening 2020, en de 1e begrotingswijziging 2021.
Korte inhoud: Door het bestuur van het GNR wordt, vanuit besluitvorming in haar
bestuur, nu de begroting 2022 en de meerjarenbegroting voorgelegd voor het
indienen van een eventuele zienswijze door de participanten. Deze begroting is mede
voortgekomen uit het reeds opgestelde, en nu licht bijgestelde beleidsplan 2020 en
uitvoeringsplan 2020 - 2023. Daarnaast wordt het jaarverslag 2020 / jaarrekening 2020 en de 1e
begrotingswijziging 2021 voor het geven van een zienswijze aangeboden.
Het college besluit:
1. In te stemmen met de aangeboden stukken en deze door te geleiden naar de Raad;
2. de raad voor te stellen om in te stemmen met de begroting 2022, begrotingswijziging 2021 en de
jaarrekening 2020 van GNR.
Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 25 mei 2021.

Voorzitter,

Secretaris

Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

De heer P. H. van Dijk
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