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Locatie
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Voorzitter
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Dinsdag 31 mei 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), dhr.
F.C. Cornelis (wethouder), dhr. P.H. van Dijk (secretaris)

Afwezig

Mw. J.M.G. Lanphen (wethouder)

1. Portefeuille burgemeester J.N. de Zwart-Bloch
1.1 B&W besluitenlijst van 24 en 25 mei 2022 (concept)
Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 24 en 25 mei 2022 ongewijzigd vast te stellen.
1.2 Kaderconvenant Bestuurlijke Interventie (BIT) Team Gooi- en Vechtstreek
Korte inhoud:
Er is ingestemd met de deelname aan het Bestuurlijk Interventie Team Gooi en Vechtstreek. Dit
kaderconvenant heeft als doel om de samenwerking, onder andere op het gebied van gegevensdeling,
tussen de deelnemende gemeenten en de politie te regelen.
Het college besluit:
1. ten behoeve van de samenwerking binnen het Bestuurlijk Interventieteam Gooi- en Vechtstreek, in
te stemmen met het kaderconvenant (bijlage) tussen de deelnemende gemeenten en de politie van
district Gooi en Vechtstreek;
2. mandaat te verlenen aan de burgemeester om namens de gemeente Blaricum het
“Kaderconvenant betreffende integrale overheidshandhaving BIT Gooi en Vechtstreek” te
ondertekenen.
1.3 Huidige stand van zaken opvang Oekraïense vluchtelingen.
Korte inhoud:
De gemeenten organiseren de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Op dit moment zijn en worden in
de drie gemeenten opvanglocaties ingericht. Via deze informatiebrief informeren wij u over de stand
van zaken.
Het college neemt kennis van bovengenoemde raadsinformatiebrief en stuurt deze door naar de
raadsleden.
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1.4 Milieujaarverslag 2021 en jaarrapportage OFGV 2021
Korte inhoud:
De gemeente is verplicht om jaarlijks een milieujaarverslag op te stellen. In het milieujaarverslag
2021en de jaarrapportage OFGV 2021 worden de activiteiten beschreven die in 2021 op het gebied van
milieu en duurzaamheid zijn uitgevoerd.
Het college besluit:
1. het milieujaarverslag 2021, waarin wordt vermeld welke werkzaamheden en activiteiten in 2021 op
het gebied van milieu en duurzaamheid zijn uitgevoerd, vast te stellen;
2. de jaarrapportage OFGV 2021, waarin onder meer de uitgevoerde werkzaamheden op het gebied
van milieuvergunningverlening en handhaving zijn opgenomen, vast te stellen;
3. beide rapportages ter kennis aan de raad aan te bieden.
1.5 Portefeuillehoudersoverleggen vanaf 13 juni 2022
Het college neemt kennis van de gewijzigde opzet voor de portefeuillehoudersoverleggen met ingang
van 13 juni a.s.
1.6 ENSIA + privacy verantwoording 2021
Korte inhoud:
Betreft bestuurlijke verantwoordingsrapportage (samenvatting) van de ENSIA verantwoording 2021
voor de onderdelen waarover geen eerdere verantwoording is afgelegd (BRP, PNIK, DigiD, Suwinet en
de Baseline Informatiebeveiliging Overheid) en het jaarverslag privacy 2021 van de Functionaris
Gegevensbescherming.
Het college besluit:
1. de informatienota en de bestuurlijke verantwoordingsrapportage ENSIA 2021 ter kennisname door
te zetten naar de raad;
2. kennis te nemen van het jaarverslag privacy 2021 en ter kennisname door te zetten naar de raad.
Pagina 2 van 4 3. De raad verzoeken de geheimhouding ten aanzien van de bestuurlijke
verantwoordingsrapportage ENSIA 2021 en het jaarverslag privacy 2021 op grond van artikel 25, lid
3 Gemeentewet te bekrachtigen.
2. Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis
2.1 Actualisatie Financieel Raamwerk Blaricummermeent 2022
Korte inhoud:
Zoals reeds in verschillende overleggen is aangegeven is het Financieel Raamwerk voor de ontwikkeling
van De Blaricummermeent onlangs geactualiseerd. Dit is formeel de laatste actualisatie die zal
plaatsvinden voordat de grondexploitatie eind 2022 wordt afgesloten.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van het ‘Financieel Raamwerk Blaricummermeent 2022’
(Managementsamenvatting - Financieel Raamwerk Blaricummermeent 2022; dd. 17 mrt. 2022);
2. op grond van artikel 55 van de Gemeentewet en artikel 10 lid 2 onder f en g van de Wet
openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bij dit voorstel
behorende bijlage, te weten: ‘Managementsamenvatting - Financieel Raamwerk
Blaricummermeent 2022’; dd. 17 mrt. 2022.
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Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 7 juni 2022,

Voorzitter,
Mw. J.N. de Zwart-Bloch

Secretaris
Dhr. P.H. van Dijk
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