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

Dinsdag 28 april 2021
Digitaal via MS Teams
10.00 uur
Mw. J.N. de Zwart-Bloch
De heer P.H. van Dijk

Aanwezig

Mw. J.N. de Zwart-Bloch (Burgemeester). Mw. A.M. Kennis (Wethouder),
mw. M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer, 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. 20 april 2021 (concept)
Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 20 april 2021 ongewijzigd vast te
stellen.
1.2 Regeling beheer en toezicht Basisregistratie Personen BEL Combinatie 2021
Korte inhoud: Het regelen van de verstrekkingen van gegevens is een wettelijke
plicht. In de beheerregeling worden de beheerfuncties toegewezen aan
gemeentelijke functionarissen.
Het college besluit de Regeling beheer en toezicht BasisRegistratie Personen BEL
Combinatie 2021 Aanwijzing van beheerfunctionarissen door informatiebeheerder
BRP vast te stellen.
1.3 Vaststellen Verordening behandeling bezwaarschriften Blaricum 2021
Korte inhoud: De Verordening behandeling bezwaarschriften geeft
procedureregels ten aanzien van de afwikkeling van bezwaarschriften. In verband
met enkele wetswijzigingen dient deze verordening aangepast te worden naar de
actuele regelgeving.
Het college besluit: de raad voor te stellen de Verordening behandeling
bezwaarschriften Blaricum 2008, vastgesteld bij raadsbesluit van 20 december
2007, in te trekken, onder gelijktijdige vaststelling van de Verordening
behandeling bezwaarschriften Blaricum 2021.
1. Akkoord te gaan met verlening van een meerjarige subsidie van € 500, --.
vanaf 2022 en verder voor: - Het organiseren van 6 exposities per jaar op het
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BEL-kantoor; - Het onderhouden van de website die ondersteuning biedt aan
de exposities;
2. De meerjarige subsidie m.i.v. 2022 als aparte begrotingspost in de begroting
op te nemen.
1.4 Projectplan Corona Crisis Herstel Platform
Korte inhoud: N.a.v. het initiatiefvoorstel van de raad is een projectplan
opgesteld. Deze is besproken in de klankbordgroep en aangepast.
Het college besluit: het projectplan vast te stellen.
2. Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis
2.1 Contract accountantsdiensten
Korte inhoud: Verlengen contract of aanbesteden accountantsdiensten voor de
BEL Combinatie, de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren en de gemeente
Huizen.
Het college besluit: de gemeenteraad voor te stellen het contract voor de
accountantsdiensten met HZG Accountants en Adviseurs met 2 jaar te verlengen.
3. Portefeuille wethouder mevrouw M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer
3.1 SCAN Aardwarmte
Korte inhoud: Binnenkort vindt er in de gemeente onderzoek plaats in de
ondergrond voor aardwarmte. Energie Beheer Nederland (EBN) voert dit
onderzoek uit. Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat wil het potentieel
van aardwarmte namelijk beter in beeld hebben. Het seismisch onderzoek vindt
onder andere plaats op het grondgebied van Blaricum. Bewoners en eventuele
bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een
brief van EBN.
Het college besluit: in te stemmen met het versturen van bijgevoegde
raadsinformatiebrief.
4. Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop
4.1 Raadsinformatiebrief Gastvrije Randmeren
Korte inhoud: De Raadsinformatiebrief van de Gastvrije Randmeren gaat in op de
volgende onderwerpen:
 Aanpak van waterplanten in de randmeren
 De IIVR projecten
 Gezamenlijk werken aan toekomst Nederlands varend erfgoed
 Off-grid op de eilanden
 Online onderzoek "Rondvraag Randmeren"
Het college besluit: bijgevoegde Raadsinformatiebrief van de Gastvrije
Randmeren aan de gemeenteraad toe te zenden.
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Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 4 mei 2021.

Voorzitter,

Secretaris

Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

De heer P. H. van Dijk
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