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Afwezig

1. Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
1.1 B&W besluitenlijst en notulen van 6 September 2022 (concept)
Het college besluit de B&W openbare besluitenlijst van 6 September 2022 ongewijzigd vast to
stellen.
1.2 Jaarverslag Streekarchief Gooi en Vechtstreek 2021
Korte inhoud:
In dit voorstel wordt het verslag van de werkzaamheden door het Streekarchief uitgevoerd in 2021
voorgelegd ter kennisname. In het verslag wordt kort teruggeblikt op het verslagjaar alsmede nieuw
aangevangen activiteiten. Ook wordt kennis gegeven van de rechtmatigheid van het archiefbeheer
bij het Streekarchief.
Het college besluit:
1. kennis to nemen van het jaarverslag Streekarchief Gooi en Vechtstreek 2021;
2. het jaarverslag door middel van de informatienota aan de raad door to leiden.

1.3 Collegeprogramma 2022 — 2026
Knrto inhn~irJ•

Ter uitvoering van het coalitieakkoord 2022 - 2026 "Vandaag aan de slag voor het Blaricum van
morgen" is een uitvoeringsprogramma opgesteld voor het college. Dit betreft het collegeprogramma
2022 - 2026.
Het college besluit:
1. het collegeprogramma 2022 - 2026 vast to stellen;
2. de raad via een raadsinformatiebrief hierover to informeren.
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1.4 Opvragen n.a.w. gegevens voor bijeenkomsten nieuwe inwoners Blaricum
Knrte inhnurl~

De gemeente Blaricum organiseert bijna elk jaar bijeenkomst om nieuwe inwoners kennis to laten
maken met het reilen en zeilen en de historie van Blaricum, alsook kennis met elkaar to maken. Voor
deze inwonersbijeenkomst wordt een mailing uitgezonden Haar elke nieuwe inwoner. Dit jaar zijn
dat de nieuwe inwoners vanaf September 2019; in verband met Corona konden in 2020 en 2021
Been nieuwe bijeenkomsten worden georganiseerd. Afdeling Burgerzaken vraagt daartoe adressen
op waarvoor een collegebesluit moet worden genomen.
Het college besluit: afdeling Burgerzaken opdracht to geven voor het opvragen van de huisadressen
van alle nieuwe inwoners van Blaricum vanaf September 2019 tot en met augustus 2022.
1.5 Vergunningen de Woensberg:
Korte inhoud:
Voor het terrein van de Woensberg zijn o.a. 2 vergunningen aangevraagd:
1. Aanlegvergunning voor graafwerkzaamheden
2. Aanlegvergunning voor aanleg van verharding / paden
Beide vergunningen zijn in het leven geroepen om archeologische waarden to
beschermen. De onderzoeken daarvoor zijn reeds gedaan en goedgekeurd. Vanwege het
spoedeisend karakter is het wenselijk om de vergunningen direct to verlenen en terstond na
bekendmaking in werking to alten treden, zodat het werk door kan gaan.
Het college besluit:
1. de vergunningen to verlenen voor het graven van sleuven en de aanleg van verhardingen op de
Woensberg, onder voorwaarde dat de werkzaamheden worden uitgevoerd conform het
Programma van Eisen van 11-8-2022 (rapport Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie, rapport
V2334, definitieve versie);
2. vanwege het spoedeisend belang beide vergunningen op grond van atikel 6.2 Wabo direct in
werking to laten treden;
tevens ontheffing to verlenen van het inrijverbod voor verkeer op de Woensbergweg vanuit de
richting van de begraafplaats Haar het kampeerterrein van de Woensberg voor de
werkzaamheden die worden uitgevoerd aan het kampeerterrein en het plaatsen van de
kampeermiddelen.

3. Portefeuille wethouder de heer F.C. Cornelis
3.1 Besluit op bezwaar
Korte inhoud:
Op 20 januari 2022 is de gevraagde omgevingsvergunning voor het realiseren van een padelbaan in
de achtertuin van het perceel Zwaluwenweg 24b to Blaricum verleend.
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Het college besluit:
1. het advies van de commissie voor de bezwaarschriften Haar aanleiding van het door de vijf
bezwaarmakers ingediende bezwaarschriften van 27 januari 2022, 03 februari 2022, 17 februari
2022, 18 februari 2022 en 01 maart 2022 tegen het besluit van het college van Blaricum van 20
januari 2022, over to nemen voor zover er sprake is van een gebonden beschikking;
2. de bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond to verklaren;
3. het bestreden besluit van 20 januari 2022 in stand to latent
4. indien tegen dit besluit beroep wordt ingediend bij de rechtbank alsdan verweer to voeren.

4. Portefeuille wethouder mevrouw J.M.G. Lanphen
4.1 Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht
Korte inhoud:
Een Geopark is een door Unesco aangewezen en bekrachtigd gebied waarin de geschiedenis van de
aarde beleefd kan worden. Dit gebied heeft een landschap met bijzondere en unieke aardkundige,
culturele, historische en ecologische waarden. In Nederland bestaat een officieel Geopark, namelijk
Geopark de Hondsrug. In ons gebied is via een burgerinitiatief de stichting Geopark Heuvelrug Gooi
en Vecht opgericht om ook hier een officieel Geopark aan to wijzen.
Het college stemt in met het advies van de regio G&V. Na bespreking hiervan in het bestuurlijk
overleg van 15 september a.s. wordt een aangepaste reactie verzonden.

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W Blaricum d.d. dinsdag 20 september 2022.

Voorzitter

Secretaris

mw. J.N. de 7~Gart-Bloch
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