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Gemeente

~~ Blaricur~

DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Blaricum -college van B&W

Vergadering d.d.

dinsdag 18 februari 2020

Locatie

gemeentehuis Blaricum

Aanvang

10:00 uur

Eindtijd

~

15:00 uur

Voorzitter

Mw. J.N. de Zwart-Bloch

Secretaris

Mw. M. Kili~-Karaaslan
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), mw. M. Kilic-Karaaslan (Secretaris)

Aanwezig
Afwezig

01.

Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

01.01.

Besluitenlijsten d.d. 11 februari 2020
Besluitenlijsten conform vastgesteld.

01.02.

Overeenkomst Burgerpanel Blaricum
Conform advies wordt besloten een overeenkomst voor een jaar aan to gaan met Research
2Evolve om uitvoering to geven aan het opzetten en onderhouden van een digitaal
burgerpanel.

01.03.

MRA Agenda 2.0
Conform advies wordt besloten:
1. De bijgevoegde MRA Agenda 2.0 vast to stellen.
2. Kennis to nemen van de brief van de Regio inzake de wens het trekkerschap van acht
uitvoeringslijnen op zich to nemen.

02.

Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis

02.01.

Koopovereenkomst voor gronden op BusinessPark27
Conform advies wordt wordt besloten:
1. In to stemmen met de koopovereenkomst en bijbehorende bijlagen.
2. Aan wethouder mw. A.M. Kennis het mandaat to verlenen om de koopovereenkomst to
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ondertekenen namens burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum.
03.

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

03.01.

Voortgang Integraal Beheer
Conform advies wordt besloten de raad to informeren over de voortgang van het integrate
beheer middels een raadsinformatiebrief.

03.02

Invest MRA— Verstedelijkingsstrategie
Conform wordt besloten de RIB ter informatie toe to zenden aan de raad.

04.

Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop

04.01.

Beslissing op bezwaar
Conform advies wordt besloten:
1. Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond to verklaren en het bestreden besluit
tot toekenning van een vergoeding voor de kosten van het openbaar vervoer en
afwijzing van een vergoeding in de vorm van aangepast vervoer, in stand to latent
2. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten of to wijzen.

Vastgesteld in de vergadering van B&W d.d. dinsdag 25 februari 2020.
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