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Aanwezig

Mw. J.N. de Zwart-Bloch (voorzitter), mw. A.M. Kennis (wethouder),
mw. M. van der Marel (locosecretaris)
Dhr. F.C. Cornelis (wethouder), dhr. P.H. van Dijk (secretaris)

Afwezig

1. Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
1.1 B&W besluitenlijst van 16 augustus 2022 (concept)
Het college besluit de B&W openbare besluitenlijst van 16 augustus 2022 gewijzigd vast to stellen.
1.2 Tijdelijke regionale opvang Oekrainers recreatieterrein De Woensberg
Korte inhoud:
In verband met de lokale en regionale vraag Haar woonruimte voor mensen uit Oekraine wil het
college mensen huisvesten op recreatieterrein De Woensberg. Om dat mogelijk to maken moet
tijdelijk afgeweken worden van het vigerende bestemmingsplan. Het college is hiertoe bevoegd.
Daarnaast moet met de eigenaar een huurovereenkomst worden gesloten voor het huren van de
stacaravans.
Het college besluit:
1. into stemmen met het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan om het bewonen van 59
caravans op recreatieterrein de Woensberg door vluchtelingen uit Oekraine mogelijk to
maken (afwijking op grond van artikel 4, lid 11, bijlage 2 besluit omgevingsrecht - "kruimel
afwijking")
2. into stemmen met het aangaan van een huurovereenkomst met de eigenaar van
recreatieterrein de Woensberg voor een periode van 2 jaar, waarbij de kosten worden gedragen
door het Rijk
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2. Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis
2.1 Verkoop grond bij Ekelshoek 19
Korte inhoud:
Eris recent geconstateerd dat een gedeelte van de tuin voor Ekelshoek 19 in eigendom is van de
gemeente. Omdat de huidige situatie voldoet, is aan de hand van een waardeverklaring
overeenstemming bereikt over de verkoop van de grond.
Het college besluit:
1. Een perceel voor Ekelshoek 19 to verkopen aan de eigenaren van Ekelshoek 19;
2. de inkomsten ad €14.400,00 to verantwoorden op kostenplaats 91030000/531000 (overige
Gebouwen en gronden/opbrengst van grondverkopen) en e.e.a. to verwerken in het
rekeningresultaat 2022.
2.2 Verkoop t.b.v. trafostations Blaricummermeent
Korte inhoud:
Liander heeft zich bij het projectbureau gemeld, omdat ze een plek in de openbare ruimte nodig
hebben om twee trafostations to kunnen plaatsen in de Blaricummermeent.
Het college besluit:
1. een stuk grond to verkopen aan Liander ten behoeve van het plaatsen van een trafostation aan
het Laantje van Oversteegen;
2. een stuk grond to verkopen aan Liander ten behoeve van het plaatsen van een trafostation aan
de Deltazijde;
3. de inkomsten ad € 6.600,00 to verantwoorden op kostenplaat 91030000/531000 (Overige
gebouwen en gronden/opbrengst van grondverkopen) en e.e.a. to verwerken in het
rekeningresultaat 2022.
2.3 Elektrische deuropener bij Malbak
Korte inhoud:
Er is geconstateerd dat de toegankelijkheid van de Malbak voor mindervaliden niet optimaal is. Met
het aanleggen van een elektrische deuropener wordt dat wel het geval.
Het college besluit:
1. een elektrische deuropener to plaatsen bij de Malbak;
2. hiervoor een bedrag van € 8.507,40 ex btw beschikbaar to stellen en to verantwoorden op
kostenplaats 91610004/438099 (Alg.voorz WMO en Jeugd Malbak/Overige goederen en
diensten) en ten taste to laten komen van het rekeningresultaat 2022.
2.4 Verkoop trafo Kuijerpad
Korte inhoud:
Liander heeft zich bij de gemeente gemeld, omdat ze een plek in de openbare ruimte zoeken om een
trafostation to plaatsen in de omgeving van het Kuijerpad in Blaricum.
Het college besluit:
1. een stuk grond to verkopen aan Liander ten behoeve van het plaatsen van een trafostation;
2. de inkomsten ad € 6.050,00 to verantwoorden op kostenplaats 91030000/531000 (Overige
gebouwen en gronden/opbrengst van grondverkopen) en e.e.a. to verwerken in het
rekeningresultaat 2022.
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3. Portefeuille wethouder de heer J.C. Cornelis
3.1 Verzenden RIB Addendum op Raadsvoorstel `Actualisatie Speelruimteplan Blaricum
2022- 2030'
Korte inhoud:
U heeft op 14 december 2021 besloten de raad een raadsvoorstel toe to sturen metals onderwerp
'Actualisatie Speelruimteplan Blaricum 2022-2030'. Het presidium heeft dit voorstel geagendeerd
voor de RTG van 18 januari 2022. In die RTG heeft de raad besloten dit voorstel later dit jaar opnieuw
to agenderen. De behandeling vindt Haar verwachting alsnog plaats in september. Het door ons
toegestuurde raadsvoorstel gaat nog uit van behandeling in januari 2022 en een start van de
uitvoering in het voorjaar van 2022. De latere behandeling van ons voorstel heeft effecten op de
uitvoering ervan. Met dit bericht wordt de raad hierover geinformeerd. Het bericht bevat tevens
relevante aanvullende informatie.
Het college besluit: de raadsinformatiebrief to verzenden.

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W Blaricum d.d. dinsdag 30 augustus 2022.
Voorzi

'N. de Zwart-Bloch
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