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

Dinsdag 7 juni 2022
Gemeentehuis Blaricum
10.00 uur
Mw. J.N. de Zwart-Bloch
Dhr. P.H. van Dijk

Aanwezig

Mw. J.N. de Zwart-Bloch (voorzitter), Mw. A.M. Kennis (wethouder), Mw.
J.M.G. Lanphen (wethouder), Dhr. P.H. van Dijk (secretaris)

Afwezig

Dhr. F.C. Cornelis (wethouder)

1. Portefeuille burgemeester J.N. de Zwart-Bloch
1.1 B&W besluitenlijst van 31 mei 2022 – (concept)
Het college besluit de B&W besluitenlijst van 31 mei 2022 gewijzigd vast te stellen.
2. Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis
2.1 Wijzigingsplan Melkweg 7-9
Korte inhoud:
Er is een verzoek ingediend tot wijziging van het bestemmingsplan voor de percelen Melkweg 7 en 9.
Het college besluit:
Het wijzigingsplan Melkweg 7-9 vast te stellen.
1.3 (Her)benoeming voorzitter en leden van de commissie voor de bezwaarschriften.
Korte inhoud:
Bij aanvang van een nieuwe gemeenteraadsperiode dienen de voorzitter en leden van de commissie
voor de bezwaarschriften opnieuw (her)benoemd te worden.
Het college: de voorzitter en de leden van de commissie voor de bezwaarschriften te (her)benoemen
voor de gemeenteraadsperiode 2022 -2026.
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2.1 Vaststellen van de jaarstukken 2021
Korte inhoud:
Instemmen met de jaarstukken 2021 en deze ter vaststelling aanbieden aan de raad.
Het college besluit:
1. in te stemmen met de jaarstukken 2021 (Jaarverslag en jaarrekening & Uitvoeringsinformatie) met
een voordelig saldo van € 2.938.965;
2. bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad;
3. de portefeuillehouder financiën te machtigen eventuele tekstuele dan wel cijfermatige wijzigingen
aan te laten brengen in de in de jaarstukken n.a.v. de accountantscontrole.

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 14 juni 2022,

Voorzitter,
Mw. J.N. de Zwart-Bloch
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Dhr. P.H. van Dijk
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