Besluitenlijst
Gemeente Blaricum - college van B&W
Vergadering d.d.
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Waarnemend secretaris
Aanwezig

Afwezig

01.

:
:
:
:
:
:

maandag 18 mei 2020
Via TEAMS
13.00 uur
15.00 uur
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

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)
: -

Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

01.01. Besluitenlijst B&W Blaricum
De besluitenlijst is conform vastgesteld.
01.02. Technische wijziging gemeenschappelijke regeling Regio G&V
Het college besluit:
1. In te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en
Vechtstreek;
2. In te stemmen met de wijziging van taken zoals genoemd in artikel 5 en de aanvulling van
vormen van dienstverlening zoals genoemd in artikel 6 inclusief register;
3. De raad voor te stellen tevens in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke
regeling Regio Gooi en Vechtstreek.
01.03. ENSIA Verantwoordingsrapportages Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG),
Basisregistratie Groot
Het college besluit:
1. De ENSIA verantwoordingsrapportages Basisregistraties BAG, BGT en BRO vast te stellen
2. De raad te informeren ter horizontale verantwoording de diverse verticale
verantwoording uitvoering te geven richting departementen.
02.

Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis

02.01. Toesturen memo Evaluatie Investeringssubsidie Sportaccommodaties Blaricum 2019
Het college besluit om de memo Evaluatie Investeringssubsidie Sportaccommodaties
Blaricum 2019 aan de Raad toe te sturen ter kennisname.
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02.02. Graf (CC 15) oorlogsslachtoffers echtpaar Schreiner-Blomsma
Het college besluit:
1. het graf van Gerth en Mies Schreiner-Blomsma (CC 15) als historisch graf aan te duiden
2. het onderhoud van dit graf voor kosten van de gemeente Blaricum te laten komen.
03.

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

03.01. Beslissing op bezwaren tegen de omgevingsvergunning voor het kappen van een eik Prins
Hendriklaan 26
Het college besluit:
1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie van 25 maart 2020 naar aanleiding van het
door bezwaarmakers ingediende bezwaarschriften tegen het besluit van 6 januari 2020, over
te nemen;
2. Het bestreden besluit aan te vullen met het resultaat van het nadere onderzoek naar de
aangedragen alternatief om de beuk te omwikkelen met jutte;
3. Het bestreden besluit aan te vullen met een aanvullende belangenafweging ten aanzien
van de boom;
4. Het ingediende bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
04.

Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop

04.01. Raadsinformatiebrief financiën Sociaal Domein
Het college stemt in met de Raadsinformatiebrief, ter verzending aan de raadsleden.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 25 mei 2020,

Dhr. P.H. van Dijk
secretaris

Mw. J.N. de Zwart-Bloch
voorzitter
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