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Locatie
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Eindtijd
Voorzitter
Waarnemend secretaris
Aanwezig

Afwezig
01.

:
:
:
:
:
:

maandag 20 april 2020
Via TEAMS
13.00 uur
15.00 uur
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

De heer. P.H. van Dijk
: Mw. J.N. de Zwart-Bloch (Burgemeester), mw. A.M. Kennis
(Wethouder), mw. E.J.M. Boersen-De Jong (Wethouder), dhr. G.C.
Knoop (Wethouder), dhr. P.H. van Dijk (secretaris)
: -

Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

01.01. Besluitenlijst B&W Blaricum
De besluitenlijst is conform vastgesteld.
02.

Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis

02.01. Subsidie Stichting Aangepast Hockey Blaricum
Het college besluit een incidentele subsidie voor 2020 ad. € 500 te verantwoorden op
kostenplaats 91510000 - 442000
03.

Portefeuille wethouder mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong

03.01. Concept-Regionale Energie Strategie NHZ

Het college besluit:
1. In te stemmen met de concept-RES NHZ als eerste resultaat uit het regionale
proces om te komen tot de RES 1.0. Met als belangrijkste punten:
a. Het aanbod van de RES-regio NHZ om 2,7 TWh bij te dragen aan de landelijke
opgave van 35 TWH hernieuwbare energie in 2030;
b. Voor deelregio Gooi en Vechtstreek houdt dit in 0,32 TWh
c. De kaart met globale zoekgebieden voor grootschalige wind- en zonneenergie;
d. Het vervolgproces om van de concept-RES te komen tot de RES 1.0 (zie
concept-RES bladzijde 207 tot en met 225).
2. De onderdelen die specifiek van toepassing zijn voor de gemeente Blaricum vast
te stellen, namelijk:
a. De globale zoekgebieden voor wind- en zonne-energie op het grondgebied
van de gemeente Blaricum, dit houdt in:
i. Een zoekgebied voor zon op grote daken;
ii. Een zoekgebied voor zon op parkeerplaatsen;
iii. Een zoekgebied voor zon op geluidsschermen;
iv. Een zoekgebied voor wind.
b. De tekst zoals opgenomen in de concept-RES H5 (bladzijde 84-121).
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3. De gemeenteraad kan er voor kiezen om wel een zienswijze in te dienen, dat wil
zeggen, door wensen en bedenkingen mee te geven en daarvoor bijgaand
raadsvoorstel aan de gemeenteraad aan te bieden met de concept-RES NHZ als
bijlage. In het geval van wensen en bedenkingen dient de raad het collegebesluit
te amenderen;
4. De concept-RES voor reactie toe te sturen aan de deelnemers van de
voorafgaande bijeenkomsten van het RES-proces;
5. Volmacht te verlenen aan wethouder Bert Rebel (als tijdelijk lid van de
Stuurgroep RES NHZ namens de deelregio NHZ) om de concept-RES aan te bieden
aan het Nationaal Programma RES voor doorrekening en advies.
03.02. Besluit op bezwaar Draverspad

Het college besluit:
1. Het advies van de commissie voor de bezwaarschriften van 07 januari 2020 naar
aanleiding van het door bezwaarmaker op 14 oktober 2019 ingediende
bezwaarschrift tegen het besluit van 24 september 2019 tot het weigeren van
omgevingsvergunning voor het vellen van 2 bomen op het perceel Draverspad 13
te Blaricum, deels over te nemen, als het gaat om de rechter zomereik bezien
vanuit de woning;
2. Het ingediende bezwaarschrift ontvankelijk en deels gegrond te verklaren, als het
gaat om het vellen van één zomereik, de linker bezien vanuit de woning;
3. Het bestreden besluit in dier voege te corrigeren voor wat betreft de
weigeringsgrond van een van de twee eiken, namelijk om het vellen van één
zomereik, de linker bezien vanuit de woning, te vergunnen.
03.03. Besluit op bezwaar Blaercom

Het college besluit:
1. Het advies van de commissie voor de bezwaarschriften van 07 januari 2020 naar
aanleiding van het door u op 06 oktober 2019 ingediende bezwaarschrift tegen
het bestreden besluit van 27 augustus 2019 tot het verlenen van een
omgevingsvergunning voor het verbouwen van Dorpshuis Blaercom en het
aanleggen van een terras en een jeu-de-boulesbaan op het perceel Schoolstraat
3 te Blaricum,
- deels over te nemen als het gaat om het verbouwen van Dorpshuis Blaercom;
en
- deels niet over te nemen als het gaat om het bestreden besluit te herroepen
voor wat betreft de kruimelontheffing voor het gebruik als terras en jeu-deboulesbaan en een (buitenplanse) ontheffing voor deze onderdelen te weigeren;
2. Het ingediende bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren; en
3. Het bestreden besluit van 27 augustus 2019 in stand te laten.
04.

Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop

04.01. Voorstel RBT GV Tijdelijke vergoeding ouderbijdrage kinderopvang
Het college besluit in te stemmen met het bieden van een tijdelijke vergoeding - die parallel
loopt aan de duur van de maatregelen van de centrale overheid – van de ouderbijdrage aan
kinderopvangorganisaties: voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag,
maar wel een ouderbijdrage betalen voor peuteropvang, in het kader van de gemeentelijke
regeling Elke Peuter een Kans en ingeval van opvang van peuters met een sociaal-medische
indicatie.
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Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 29 april 2020,

Dhr. P.H. van Dijk
secretaris
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Mw. J.N. de Zwart-Bloch
voorzitter

Pagina 3 van 3

