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

Dinsdag 26 april 2022
Gemeentehuis Blaricum
10.00 uur
Mw. J.N. de Zwart-Bloch
Dhr. P.H. van Dijk

Aanwezig

Mw. J.N. de Zwart-Bloch (voorzitter), 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 J.N. de Zwart-Bloch
1.1 B&W besluitenlijst van 19 april 2022
Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 19 april 2022 ongewijzigd vast te stellen.
1.2 Zienswijze jaarstukken 2021 en programmabegroting 2023 Veiligheidsregio Gooi
en Vechtstreek
Korte inhoud:
De gemeente wordt door de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) gevraagd een
zienswijze te geven op de jaarstukken 2021 en programmabegroting 2023. Voor 2021 geldt
een positief resultaat waardoor een bedrag van circa €40.425 wordt teruggestort aan de
gemeente Blaricum. De gemeentelijke bijdrage voor 2023 is verhoogd t.o.v. 2022 en op basis
van de bijgestelde bedragen zal de begroting van de gemeente worden aangepast.
Het college besluit de raad voor te stellen:
1. in te stemmen met de jaarstukken van de VRGV:
a. het positief exploitatieresultaat bedraagt € 991.659;
b. dit resultaat aan de gemeenten wordt terugbetaald;
c. voor het aandeel van Blaricum betekent dit een teruggave van € 40.425;
d. deze teruggave wordt verwerkt in het jaarresultaat 2022 voor de gemeente
Blaricum.
2. in stemmen met de ontwerp-programmabegroting 2023-2026 van de VRGV:
a. De bijdrage vanaf 2023 structureel te verhogen met € 28.348 en te verwerken in de
begroting 2023 Blaricum.
b. De bijgaande zienswijze te versturen aan het dagelijks bestuur van de VRGV.
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2. Portefeuillehouder wethouder mevrouw A.M. Kennis
2.1 Subsidieaanvraag eenmalige en meerjarige subsidie Squash Rackets Club
Blaricum
Korte inhoud:
De Squash Rackets Club Blaricum heeft op 21 februari 2022 (aangevuld op 13 april 2022) een
eenmalige subsidie voor 2022 en een meerjarige subsidie vanaf 2023 aangevraagd in het
kader van de Subsidieregeling sportverenigingen Blaricum 2022.
Het college besluit:
1. aan de Squash Rackets Club Blaricum voor 2022 een eenmalige subsidie te verlenen van
€ 697,-;
2. deze eenmalige subsidie 2022 bij verlenen direct vast te stellen;
3. de kosten voor deze eenmalige subsidie te dekken uit het budget Sport Algemeen
Incidentele bijdragen 91510000–443800;
4. vanaf 2023 voor de Squash Rackets Club Blaricum jaarlijks een meerjarige subsidie van
€ 697,- op te nemen in de begroting;
deze meerjarige subsidie vanaf 2023 met een eigen kostensoort op te nemen onder
kostenplaats Sport Algemeen 91510000
3. Portefeuillehouder wethouder mevrouw M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer
3.1 GVVP oude dorp noord - Bijgesteld Voorlopig Ontwerp
Korte inhoud:
Op basis van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP), vastgesteld door de
gemeenteraad in 2018, zijn mobiliteitsplannen en verkeersontwerpen uitgewerkt voor het
tracé Bergweg-Meentzoom en het kruispunt van de Randweg-Oost met de Burgemeester Le
Coultredreef. Op 23 november 2021 heeft de raad met amendement besloten om vast te
houden aan de uitgangspunten (op hoofdlijnen) van het verkeersontwerp en opnieuw in
gesprek te gaan met het inwonerscomité (over vooraf bepaalde onderdelen, zoals over
voetpaden, aanvullende maatregelen, parkeren). Alle uitkomsten zijn verwerkt in een
reactienota, het definitieve ‘Bijgesteld Voorlopig Ontwerp’ en raadsinformatiebrief (RIB).
Het college besluit:
1. in te stemmen met de inhoud van de raadsinformatiebrief 'GVVP oude dorp noord Bijgesteld Voorlopig Ontwerp';
2. in te stemmen met het definitieve verkeersontwerp ‘Bijgesteld Voorlopig Ontwerp’;
3. het participatieproces met het inwonerscomité hiermee af te ronden;
4. de Raadsinformatiebrief met verkeersontwerp ter kennisname naar de raad te zenden.

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 3 mei 2022

Voorzitter,

Secretaris

Mw. J.N. de Zwart-Bloch

Dhr. P.H. van Dijk
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