Besluitenlijst
Gemeente Blaricum - college van B&W
Vergadering d.d.

:

maandag 30 maart 2020

Locatie

:

via Teams

Aanvang

:

15:00 uur

Eindtijd

:

17:00 uur

Voorzitter

:

Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Waarnemend secretaris

:

Aanwezig

:

Afwezig

:

De heer. P.H. van Dijk
Mw. J.N. de Zwart-Bloch (Burgemeester), mw. A.M. Kennis
(Wethouder), mw. E.J.M. Boersen-De Jong (Wethouder), dhr. G.C.
Knoop (Wethouder), dhr. P.H. van Dijk (secretaris)
-

01.

Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

01.01. Besluitenlijst B&W Blaricum
De besluitenlijst is conform vastgesteld.
02.

Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis

02.01. Verkoop perceel Noolseweg 24
Het college besluit
1. Een stuk grond te verkopen aan de eigenaren van de Noolseweg 24.
2. De inkomsten ad € 2.800,00 te verantwoorden op kostenplaats 91030000/531000
(Overige gebouwen en gronden/opbrengst van grondverkopen) en e.e.a. te verwerken in
het rekeningresultaat 2020.
02.02. Verruiming openingstijden supermarkten te Blaricum i.v.m. Covid-19
Het college besluit om tot en met 1 juni 2020 onder voorwaarden te gedogen dat:
1. supermarkten op zon- en feestdagen geopend zijn van 09.00 tot en met 20.00 uur;
2. supermarkten op maandag tot en met zaterdag tussen 06.00 en 07.00 uur niet te
hoeven voldoen aan het bepaalde in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit.
02.03. Voorlopig vaststellen van de jaarstukken 2019
Het college besluit de conceptjaarstukken 2019 Blaricum voorlopig vast te stellen.
03.

Portefeuille wethouder mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong

03.01. Ontwerp Omgevingsverordening provincie Noord-Holland 2020
Het college besluit
1. Een zienswijze in te dienen ten aanzien van de ter inzage legging van het ontwerp van de
Omgevingsverordening NH 2020 omtrent:
a) De willekeurige begrenzing van het (RMA) landelijk gebied
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b) De onjuiste begrenzingen van Oude Bosgroeiplaatsen
c) De begrenzing van het landelijke gebied bij de Schapendrift
d) De aanwijzing van bijzonder provinciaal landschap bij een deel van de
parkeerplaatsen van Ter Gooi Ziekenhuizen
e) Het onmogelijk maken van ontwikkelingen bij het eiland Dode Hond;
2. In te stemmen met de zienswijze die regionaal is voorbereid;
3. De zienswijze ter kennisneming te brengen aan de raad.
04.

Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop

04.01. Bekrachtiging besluiten RBT
Het college besluit
1. De besluiten van de voorzitter van de Veiligheidsregio te bekrachtigen, zoals door hem
genomen in het Regionaal beleidsteam Gooi en Vechtstreek (RBT) d.d. 24 maart jl.;
2. In te stemmen met de voorstellen ‘Tijdelijke financiering aanbieders Sociaal Domein’ en
‘Afspraken aanpak gezamenlijke vraagstukken noodopvang kinderen’ en het ‘Projectplan
ondersteuning zelfstandigen’.
04.02. Loket Maatschappelijke Zaken in de Blaercom
Het college besluit
1. In te stemmen met het jaarlijks vergoeden van de huurkosten van € 4.582 (prijspeil
2020) die gemoeid zijn met het gebruik van een ruimte in de Blaercom voor het loket
maatschappelijke zaken;
2. De hiermee gemoeide kosten incidenteel ten laste te brengen van het budget voor
apparaatskosten HBEL. En voor volgende jaren op te nemen in de reguliere begroting;
Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 6 april 2020,

Dhr. P.H. van Dijk
secretaris

Mw. J.N. de Zwart-Bloch
voorzitter
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