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Aanwezig

Mw. J.N. de Zwart-Bloch (burgemeester), Mw. A.M. Kennis (wethouder), mw.
M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer (wethouder), dhr. G.C. Knoop (Wethouder),
dhr. P.H. van Dijk (secretaris)
--

Afwezig

1. Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
1.1 B&W Besluitenlijst d.d. 16 november 2021 (concept)
Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 16 november 2021 ongewijzigd vast te stellen.
1.2 Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders
Korte inhoud: Het college wordt gevraagd mandaat te verlenen aan de commandant(en) van de
Brandweer Gooi en Vechtstreek en Brandweer Flevoland om medewerkers als toezichthouders aan te
wijzen.
Het college besluit: aan de Commandant van de Brandweer Gooi en Vechtstreek en de Commandant van
de Brandweer Flevoland mandaat te verlenen om medewerkers van de Brandweer Gooi en Vechtstreek
en van de Brandweer Flevoland aan te wijzen als toezichthouders als bedoeld in artikel 5.11 van de
Algemene wet bestuursrecht voor de handhaving van brandveiligheidsvoorschriften.
2. Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis
2.1 Coronacompensatie BEL Combinatie
Korte inhoud: Coronacompensatie BEL Combinatie door de BEL-gemeenten
Het college besluit:
1. in te stemmen met een Coronacompensatie BEL Combinatie voor de gemaakte Coronakosten 2021;
2. de kosten van deze Coronacompensatie BEL Combinatie te dekken uit het rekeningresultaat 2021.
2.2 Agendastukken OFGV Algemeen bestuur vergadering 24 november 2021
Korte inhoud: Het college neemt kennis van de inhoud van de agendastukken de vergadering van het
Algemeen bestuur OFGV van 16 juni 2021.
Het college heeft kennis genomen van de bijgevoegde agendastukken ten behoeve van de vergadering
van Algemeen Bestuur OFGV van 16 juni 2021.
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2.3 Samenwerking aanleg glasvezel
Korte inhoud: In dit voorstel wordt instemming gevraagd voor een samenwerking met Delta-Fiber voor
aanleg van glasvezel in Blaricum.
Het college heeft besluit:
1. in te stemmen met het afsluiten van een Samenwerkingsovereenkomst met Delta-Fiber voor
aanleg van glasvezel in Blaricum;
2. een graafrust-periode voor de wijken Bijvanck en Bouwvenen (Blaricum) vast te leggen.
3. Portefeuille wethouder mevrouw M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer
3.1 Voortgang implementatie Omgevingswet november 2021
Korte inhoud: Bij de vaststelling van het Programmaplan Implementatie Omgevingswet (2021, 2022 en
2023) in januari 2021 is toegezegd dat het bestuur periodiek geïnformeerd wordt over de voortgang van
de implementatie.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van bijgevoegde raadsinformatiebrief waarin de voortgang van de implementatie
Omgevingswet wordt besproken;
2. de raad bijgevoegde raadsinformatiebrief te sturen.
3.2 Huisvesting verblijfsgerechtigden
Korte inhoud: Stand van zaken omtrent de huisvesting verblijfsgerechtigden tot op heden.
Het college besluit: De informatienota 'Huisvesting verblijfsgerechtigden' te delen met de raad.
3.3 Resultaten toewijzing nieuwbouwwoningen Blaricummermeent en Kapschuur
Korte inhoud: Voor de toewijzing van de nieuwbouwwoningen in de Blaricummermeent en Kapschuur zijn
toewijzingscriteria gehanteerd met een voorrang voor couleur locale. De resultaten van de toewijzing zijn
nu bekend.
Het college besluit: de informatienota 'Resultaten toewijzing nieuwbouwwoingen BLC-meent (8 woningen
couleur locale) en Kapschuur' met de raad te delen.
3.4 Intentieverklaring integrale aanpak Gooiergracht
Korte inhoud: Het onderhoud, het aangezicht en de inrichting van de Gooiergracht hebben opwaardering
nodig. De Gooiergracht komt tevens in aanmerking voor kwaliteitsbaggeren met behulp van
subsidiegelden. We stellen u voor om, samen met de andere betrokken partijen, een intentieverklaring
aan te gaan. Hiermee continueren we een gezamenlijk proces voor de integrale ontwikkeling van de
Gooiergracht, het helder en eenduidig beleggen van de taken en verantwoordelijkheden en het kunnen
opheffen van de Gemeenschappelijke Regeling Gooiergracht en Vijzelgemaal Eemmeer (GR GVE).
Het college en de burgemeester, ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft, besluiten:
1) in te stemmen met het aangaan van de ‘Intentieverklaring integrale aanpak Gooiergracht’, onder de
voorwaarde dat deze intentieverklaring ook wordt vastgesteld door de gemeenschappelijke regeling
Gooiergracht en Vijzelgemaal Eemmeer, het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, de gemeente Laren en de
gemeente Eemnes;
2) mevrouw M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer, portefeuillehouder, te machtigen om de ‘Intentieverklaring
integrale aanpak Gooiergracht’ namens de gemeente Blaricum te ondertekenen, onder de voorwaarde
dat deze intentieverklaring ook is aangegaan door de gemeenschappelijke regeling Gooiergracht en
B&W Besluitenlijst d.d. 23 november 2021

Pagina 2 van 3

Vijzelgemaal Eemmeer, het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, de gemeente Laren en de gemeente
Eemnes.
3.5 Gebiedsanalyse & Plan van Aanpak Zwerfafval 2021
Korte inhoud: Zwerfafval is een doorn in het oog. De gemeente Blaricum wil het zwerfafval dan ook
verminderen. In samenwerking met De Bries is een gebiedsanalyse gericht op de hoeveelheid zwerfafval
uitgevoerd. Op basis hiervan zijn acties geformuleerd.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de inhoud van de gebiedsanalyse;
2. akkoord te gaan met het actieplan Zwerfafval 2021-2022 om het zwerfafval in de gemeente te
verminderen.
3.6 Verstedelijkingsstrategie MRA
Korte inhoud: Op 8 november is de raad rechtstreeks via de MRA, via de informatiebrief
“Verstedelijkingsstrategie 2030/2050 Metropoolregio Amsterdam: Verzoek tot instemmen met het
Verstedelijkingsconcept MRA”, gevraagd om het verstedelijkingsconcept MRA versie 3 te onderschrijven
en dit te doen voor 11 februari 2022. De gemeentelijke advisering is in de Gooi en Vechtstreek regionaal
afgestemd en voorbereid onder coördinatie van de Regio G&V.
Het college besluit:
1. de gemeenteraad voor te stellen
a. Het verstedelijkingsconcept van de MRA te onderschrijven;
b. en vervolgens bij het vaststellen van het verstedelijkingsconcept (wat kan na onderschrijven door
alle raden en staten van de MRA partijen) door het Rijk in afstemming met de MRA het
verstedelijkingsconcept te hanteren als input voor op lokaal en regionaal niveau op te stellen
beleid. Waar passend in de eigen omgevingsvisie, dan wel door middel van andere instrumenten;
2. in te stemmen om via de Regio G&V namens alle gemeenten in de Gooi en Vechtstreek bijgevoegde
brief uit te sturen richting de MRA.
4. Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop
4.1 Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen; de Orange the World campagne 2021
Korte inhoud: Van 25 november tot 10 december komen mensen over de hele wereld in actie om geweld
tegen vrouwen te bestrijden. Met dit voorstel adviseren wij de gemeente om deel te nemen aan deze
actie zodat de boodschap dat geweld tegen vrouwen onacceptabel is alle delen van Nederland bereikt.
Het college besluit: deel te nemen aan de actie door van 25 november tot 10 december de Dorpskerk te
verlichten.
Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 30 november 2021

Voorzitter,

Secretaris

Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

De heer P. H. van Dijk
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