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

Dinsdag 8 maart 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 mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
1.1 B&W besluitenlijst van 1 maart 2022
Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 1 maart 2022 ongewijzigd vast te stellen.
2.

Portefeuillehouder wethouder mevrouw A.M. Kennis

2.1 Herijking inkoop en aanbestedingsbestedingsbeleid regio G&V en
inkoopvoorwaarden regio G&V en BEL
Korte inhoud: Het huidige Inkoopbeleid 2017-2021 loopt tot eind 2021. Dit feit en
andere ontwikkelingen zoals dat de Wet Bibob is gewijzigd en de regiogemeenten
verdere stappen hebben gezet met betrekking tot circulariteit, maken dat het
inkoopbeleid geactualiseerd moet worden.
Het college besluit:
1. in te stemmen met het inkoopbeleid 2022;
2. in te stemmen met de inkoopvoorwaarden 2022;
3. het inkoopbeleid en de inkoopvoorwaarden 2022 ter vaststelling voor te
leggen aan de raad.
3.

Portefeuillehouder wethouder mevrouw M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer

3.1 Nieuwbouw 7 woningen op locatie oude Melkfabriek
Korte inhoud: Op 21 september 2021 heeft de raad het stedenbouwkundige plan
voor de bouw van 3 sociale huurwoningen en 4 vrije sectorwoningen vastgesteld.
Het bouwplan is na dit besluit nader onderbouwd middels een Ruimtelijke
Onderbouwing. Om het bouwplan mogelijk te maken moet worden afgeweken
worden van het bestemmingsplan. Voor deze procedure is het nodig, dat de raad
een verklaring van geen bedenking afgeeft.
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Het college besluit:
1. de raad, onder voorbehoud van schriftelijke overeenstemming tussen
projectontwikkelaar/eigenaar en woningcorporatie, voor te stellen een
(ontwerp)verklaring van geen bedenkingen af te geven i.v.m. de uitgebreide
planologische afwijkingsprocedure op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a.3 van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de aanvraag
omgevingsvergunning voor de realisatie van 7 woningen op het perceel Eerste
Molenweg 1a;
2. de raad voor te stellen om de (ontwerp)verklaring van geen bedenking aan te
merken als definitieve verklaring van geen bedenkingen, indien er geen
zienswijzen tegen de verklaring worden ingediend;
3. een exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke
ordening, vast te stellen.
3.2 Vaststellen DVO 2022
Korte inhoud: Voor 2022 zijn er DVO’s opgesteld voor de BEL-gemeenten
Blaricum, Eemnes en Laren waarin wordt aangegeven hoe de BEL Combinatie in
2022 de ambtelijke capaciteit inzet ter realisatie van de collegeprogramma's en
programma's uit de begrotingen 2022.
Het college besluit:
1. uit te gaan van de formatie uren om de DVO-uren te begroten;
2. de flexuren voor de pobo’s te laten vervallen onder voorbehoud van
daadwerkelijke afname van deze uren door de gemeente Eemnes;
3. het daarbij mee samenhangende artikel in de overeenkomst (art 5.3.) te
schrappen;
4. de DVO 2022 vast te stellen (bijlage 1);
5. de tarieven voor 2022 vast te stellen (bijlage 2);
6. de bijbehorende projectenlijsten van de teams RO en OR vast te stellen
(bijlage 3/4).
3.3 Opstellen van een woonvisie
Korte inhoud: De huidige woonvisie heeft een looptijd t/m eind 2022 en dient te
worden geactualiseerd. Hiertoe is een bestuursopdracht opgesteld.
Het college besluit:
1. de Bestuursopdracht Woonvisie 2023-2026 ter vaststelling aan de raad voor
te leggen;
2. de raad voor te stellen om € 25.000 ter beschikking te stellen voor de
uitvoering van de werkzaamheden;
3. de raad voor te stellen om de € 25.000 te dekken uit de reserve
Volkshuisvesting;
4. de raad voor te stellen de tweede begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 15 maart 2022,

Voorzitter

Secretaris

Mw. J.N. de Zwart-Bloch

De heer P.H. van Dijk

B&W besluitenlijst Blaricum d.d. 8 maart 2022

pagina 2 van 2

