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

Dinsdag 23 februari 2021
Gemeentehuis Blaricum
10.00 uur
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
De heer P.H. van Dijk

Aanwezig

Mw. J.N. de Zwart-Bloch (Burgemeester), mw. A.M. Kennis (Wethouder), ,
dhr. G.C. Knoop (Wethouder), dhr. P.H. van Dijk (Waarnemend secretaris)
--

Afwezig

01.

Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

01.01

B&W Besluitenlijst d.d. 16 februari 2021 (concept)
Het college besluit de B&W Besluitenlijst van16 februari 2021 ongewijzigd vast te
stellen.

01.02

Overdracht asbesttaken OFGV
Korte inhoud: Het overdragen van asbesttaken is een wettelijke basistaak. Dit
betekent dat van gemeenten wordt verwacht dat deze taken worden overgedragen
aan de omgevingsdienst. In het verleden is afgewogen een klein deel van deze taken
(de fysieke controle op containers) bij de BEL Combinatie te houden omdat de kennis
in huis was om deze taak zelf uit te voeren. Door wijzigingen in het personeelsbestand
is dat niet meer het geval. Het college wordt daarom voorgesteld deze taken alsnog
over te dragen aan de omgevingsdienst.
Het college besluit:
1. de toezichtstaken op asbestsanering structureel over te dragen aan de
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek;
2. de overdracht van deze toezichtstaken op asbestsanering met terugwerkende
kracht in te laten gaan per 1 januari 2021;
3. de financiële bijdrage van €5568,64 voor 2021 te boeken op
a. de kostensoort Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (443308),
voor een bedrag van € 4.950.
b. het restant van € 618,64 te verantwoorden op de resultaatrekening 2021.
4. de dekking na 2021 te betrekken bij de Kadernota 2022.
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02

Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis

02.01

Raadsinformatiebrief ontwikkelingen Voorland Stichtse Brug
Korte inhoud: Momenteel spelen er diverse ontwikkelingen in het proces ten behoeve
van ontwikkelingen op het Voorland Stichtse Brug. Gerechtelijk procedures maken dat
initiatiefnemers nog niet willen starten met de realisatie van een tijdelijke
strandpaviljoen op het Voorland Stichtse Brug. Dit is een raadsinformatiebrief om de
voortgang van de ontwikkelingen m.b.t. Voorland Stichtse Brug te duiden.
Het college besluit in te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief en deze toe te
zenden aan de gemeenteraad.

02.02

Vaststelling wijzigingsplan Enghlaan 8 en 10
Korte inhoud: Voorstel tot vaststelling van het wijzigingsplan om de oppervlaktes van
de twee percelen Enghlaan 8 en 10 te herschikken door de -in het vigerende
bestemmingsplan vastgestelde bouwperceelgrens te verleggen.
Het college besluit:
1. het wijzigingsplan Enghlaan 8 en 10 (NL.IMRO.0376.BLCWPEnghlaan8en10‐Va01)
vast te stellen;
2. met de bijbehorende anterieure overeenkomst in te stemmen.

02.03

Kaders Transitievisie Warmte
Korte inhoud: Samen met de gemeenten Wijdemeren, Gooise Meren, Huizen en Laren
en diverse stakeholders werkt de gemeente Blaricum aan het opstellen van de
Transitievisie Warmte. In deze Transitievisie Warmte beschrijven wij hoe de transitie
naar een aardgasvrije gebouwde omgeving er volgens de huidige inzichten op
hoofdlijnen uit gaat zien.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van ‘de Bestuurlijke Kadernotie Transitievisie Warmte’ en deze
na vaststelling door de gemeenteraad mee te nemen bij de verdere uitwerking
van de Transitievisie Warmte;
2. het bijgevoegde raadsvoorstel en ‘de Bestuurlijke Kadernotie Transitievisie
Warmte’ aan de gemeenteraad aan te bieden ter besluitvorming.

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 2 maart 2021.
Voorzitter,

Waarnemend secretaris

Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

De heer P. H. van Dijk
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