Gemeente

~~ Blaricur~

BESLUITENLIJST
Blaricum -college van B&W
Vergadering d.d.

~

dinsdag 11 februari 2020

Locatie

gemeentehuis Blaricum

Aanvang

10:00 uur

Eindtijd

15:00 uur

Voorzitter

Mw. J.N. de Zwart-Bloch

Secretaris

Mw. M. Kilir-Karaaslan
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), mw. M. Kilic-Karaaslan (Secretaris)

Aanwezig
Afwezig

01.

Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

01.01.

Besluitenlijst B&W 4 februari 2020
Besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02.

Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis

02.01.

Omgevingsvergunning Strandpaviljoen Voorland 3 Blaricum
Conform advies wordt besloten:
1. Into stemmen met de verlening van de omgevingsvergunning voor de realisatie van
een tijdelijk strandpaviljoen (maximaal 10 jaar) aan het Voorland 3 to Blaricum, aan
J.C. Geesink Beheer Maatschappij B.V.;
2. Into stemmen met de saldo-benadering voor het onttrokken NNN-gebied en de
volledige compensatie daarvan en de daaruit voortvloeiende kosten; 3. Into
stemmen met de bijgaande raadsinformatiebrief omtrent bovengenoemd besluit.

03.

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

03.01.

Raadsinformatiebrief Energietransitie GV
Conform advies akkoord.
RIB doorsturen Haar de raad

03.02.

Mandaatverlening directeur GAD
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Conform advies wordt besloten:
1. Akkoord to gaan met de bijgevoegde deelnemersovereenkomst van Nedvang;
2. In lijn met het huidige inzamelingsysteem akkoord to gaan met het bronscheidingsmodel;
3. De directeur van de GAD mandaat to geven om de deelnemersovereenkomst to
ondertekenen namens de gemeente Blaricum.
04.

Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop

04.01.

Beleid maatschappelijke voorzieningen Blaricum
Conform advies wordt besloten in to stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief waarin de
Raad wordt geinformeerd over de wijze waarop het college binnen de algemene
subsidieverordening omgaat met voorzieningen en locaties die in het sociaal domein een rol
spelen. De wethouder wordt gemandateerd een aantal tekstuele wijzigingen door to voeren.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 18 februari 2020
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