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

Dinsdag 30 november 2021
Gemeentehuis te Blaricum
10.00 uur
Mw. J.N. de Zwart-Bloch
Dhr. P.H. van Dijk

Aanwezig

Mw. J.N. de Zwart-Bloch (burgemeester), Mw. A.M. Kennis (wethouder), mw.
M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer (wethouder), dhr. G.C. Knoop (Wethouder),
dhr. P.H. van Dijk (secretaris)

1. Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
1.1 B&W Besluitenlijst d.d. 23 november 2021 (concept)
Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 23 november 2021 ongewijzigd vast te stellen.
1.2 Samenwerkingsafspraken MRA
Korte inhoud: De gemeenteraad heeft 23 november jl. ingestemd met voornemen van college om in te
stemmen met de samenwerkingsafspraken. Thans kunnen de samenwerkingsafspraken definitief worden
vastgesteld.
Het college besluit: de samenwerkingsafspraken MRA vast te stellen.
2. Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis
2.1 Informatienota aanwijzing atelierwoningen Dooyewaard stichting tot gemeentelijke
monumenten
Korte inhoud: In overleg met de Dooyewaard stichting is besloten om een aanwijzingsprocedure op te
starten om de drie houten atelierwoningen aan de Schapendrift 75 en Eemnesserweg 30a en 30b tot
gemeentelijk monumenten op te starten.
Het college besluit: in te stemmen met de informatienota voornemen tot aanwijzing atelierwoningen
Dooyewaard stichting aan de Schapendrift 75 en Eemnesserweg 30a en 30b tot monumenten.
2.2 Actualisering gemeenschappelijke regeling Regio Gooi & Vechtstreek
Korte inhoud: Periodieke actualisering gemeenschappelijke regeling Regio Gooi & Vechtstreek.
Het college besluit:
1. in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek;
2. de raad voor te stellen tevens in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling
Regio Gooi en Vechtstreek.

2.3 Grondruil trafostation Melkpad.
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Korte inhoud: Liander heeft zich bij de gemeente gemeld, omdat ze het trafostation aan het Melkpad 1a
willen vernieuwen.
Het college besluit:
1. tot een grondruil met Liander ten behoeve van het vernieuwen van een trafostation aan het Melkpad
1a.
2. de inkomsten ad € 875,00 te verantwoorden op kostenplaat 91030000/531000 (Overige gebouwen en
gronden/opbrengst van grondverkopen).
2.4 Verruiming openingstijden supermarkten te Blaricum i.v.m. Covid-19
Korte inhoud: Sinds 24 november jl. is de 1,5 meter afstandsregel weer wettelijk vastgelegd. Om de
spreiding van het winkelbezoek mogelijk te maken worden langere openingstijden gedoogd.
Het college heeft besluit om: tot en met 30 januari 2022 onder voorwaarden te gedogen dat:
1. supermarkten op zon- en feestdagen zijn geopend 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 voldoen aan het
bepaalde in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit.
4. Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop
4.1 Zorgaanbieder BOKS toevoegen aan Pilot Dagbehandeling jonge kinderen 1:3
Korte inhoud: Aangezien de huidige aanbieders in de pilot Inkoop dagbehandeling jonge kinderen met
ernstige problematiek de vraag niet aankunnen, wordt voorgesteld om een nieuwe aanbieder toe te
voegen aan de pilot.
Het college besluit: de Regio opdracht te geven zorgaanbieder BOKS toe te voegen per 1 september 2021
aan de reeds goedgekeurde pilot voor een nieuw perceel observatie/behandeling extra zwaar intensief
met een zorgzwaarte 1:3.
Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 7 december 2021

Voorzitter,

Secretaris

Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

De heer P. H. van Dijk
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