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Voorzitter
Secretaris

dinsdag 13 oktober 2020
TEAMS
10:00 uur
Mw. A.M. Kennis (Wethouder) locoburgemeester
De heer P.H. van Dijk

Aanwezig

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 (Waarnemend secretaris)
Mw. J.N. de Zwart-Bloch

Afwezig

01

Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

01.01

Besluitenlijst B&W Blaricum
De besluitenlijst is conform vastgesteld.

01.02

Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: Beslissing op bezwaar inzake het niet in behandeling nemen van een verzoek
om wissing van persoonsgegevens op grond van de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG).
Het college besluit:
1. Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond to verklaren en het bestreden besluit, tot het
niet in behandeling nemen van een verzoek om wissing van persoonsgegevens, in stand to
laten.

01.03

Klusopdracht sluiten balies gemeentehuis Blaricum
Korte inhoud: In het gemeentehuis van Blaricum waren de balies voor burgerzaken 2 dagen
per week open, tot de Corona crisis begon. Tijdens de Corona crisis zijn de balies gesloten,
en moeten de inwoners Haar het BEL kantoor in Eemnes voor de dienstverlening. In de
praktijk blijkt dit niet tot problemen of klachten to leiden. Mede gelet hierop valt to overwegen
om de balies permanent to sluiten in het gemeentehuis.
Het college besluit:
Het college stelt de klusopdracht vast.

02

Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop

02.01

Regionale raadsinformatiebrief stand van zaken inkoop
Het college stemt in met de raadsinformatiebrief.
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03

Rondvraag

3.01

Samenstelling ongeleed bestuur BEL Combinatie per 1 november 2020
De burgemeester en wethouder Kennis worden als vertegenwoordiger van het college
voorgedragen als lid van het ongeleed bestuur van de BEL Combinatie.

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 20 oktober 2020.
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