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Gemeente Blaricum - college van B&W
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Dinsdag 22 februari 2022
gemeentehuis Blaricum
11.00 uur
Mw. A.M. Kennis
Dhr. P.H. van Dijk

Aanwezig

Mw. A.M. Kennis (Locovoorzitter), mw. M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer
(wethouder), dhr. G.C. Knoop (Wethouder), dhr. P.H. van Dijk (secretaris)

Afwezig

Mw. J.N. de Zwart-Bloch (burgemeester)

1 Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
1.1 B&W besluitenlijst van 15 februari 2022
Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 15 februari 2022 ongewijzigd vast te stellen.
2 Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis
2.1 Uitstel Investeringssubsidie Stad & Lande Ruiters en BVV'31
Korte inhoud: Uitstel aanvraag subsidiebeschikkingen 2021 van Stad & Lande Ruiters en BVV'31.
Het college besluit:
1. Stad & Lande Ruiters uitstel te verlenen voor werkzaamheden aan het clubhuis tot uiterlijk 01-122022;
2. BVV'31 uitstel te verlenen voor de realisatie van kantplanken tot uiterlijk 01-12-2022
3.

Portefeuillehouder wethouder mevrouw M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer

3.1 Intentieovereenkomst Klimaatbestendige nieuwbouw
Korte inhoud: Het klimaat verandert. De kans op extreme regen, hitte, droogte en overstromingen
neemt toe. De afspraken uit de Intentieovereenkomst Klimaatbestendige Nieuwbouw MRA en
provincie Noord Holland zijn een uitwerking van het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA).
Ze maken duidelijk wat we in de MRA verstaan onder klimaatbestendige nieuwbouw en stimuleren dat
alle nieuwbouwprojecten zoveel als mogelijk klimaatbestendig worden gerealiseerd. Met het
onderschrijven van de afspraken leggen we onszelf een inspanningsverplichting op om deze te
verankeren in ons beleid en handelen.
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Het college en de burgemeester, ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft, besluiten:
1. de intentieovereenkomst Klimaatbestendige nieuwbouw MRA en Noord-Holland en bijbehorende
intentieverklaring te onderschrijven en zich in te spannen de afspraken te verankeren in beleid en
handelen;
2. in te stemmen met de afvaardiging van portefeuillehouder M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer, naar
een markeringsmoment in het jaar 2022, om de afspraken uit de intentieovereenkomst
Klimaatbestendige nieuwbouw MRA en Noord-Holland te onderschrijven namens de gemeente
Blaricum.
3.2 Spandoeken politieke partijen tijdens verkiezingsperiode
Korte inhoud: In verband met de komende verkiezingen zijn er aanvragen ingediend voor het ophangen
van spandoeken door 4 politieke partijen. Volgens de APV is er maar plek voor 4 spandoeken. De
politieke partijen willen echter meer spandoeken. Hiervoor is een oplossing gezocht.
Het college besluit: bij wijze van uitzondering, vergunning te verlenen voor 8 spandoeken voor 4
politieke partijen (2 per partij). De plaats voor de spandoeken wordt door ambtelijke loting bepaald.
4.

Portefeuillehouder wethouder de heer G.C. Knoop

4.1 Intentieverklaring ondersteuningsplannen passend onderwijs Unita en Qinas
Korte inhoud: In hun proces naar de nieuwe ondersteuningsplannen (2023-2027) hebben de
samenwerkingsverbanden Unita en Qinas de gemeenten in de regio gevraagd een intentieverklaring te
ondertekenen. Deze intentieverklaring is een procesafspraak om de termijnen en de inhoud van de
plannen van de samenwerkingsverbanden en de gemeenten zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.
Het college besluit: in te stemmen met de routekaart, de addenda en de intentieverklaring
ondersteuningsplannen passend onderwijs.
De burgemeester besluit: de wethouder G.C. Knoop te machtigen om de intentieverklaring namens
haar te ondertekenen.

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 1 maart 2022,

Voorzitter
Mw. J.N. de Zwart-Bloch
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Secretaris
De heer P. H. van Dijk
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