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Aanwezig

Mw. J.N. de Zwart-Bloch (burgemeester), mw. M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer
(wethouder), dhr. G.C. Knoop (Wethouder), dhr. P.H. van Dijk (secretaris)

Afwezig

Mw. A.M. Kennis (wethouder),

1. Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
1.1 B&W Besluitenlijst d.d. 4 januari 2022 (concept)
Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 4 januari 2022 ongewijzigd vast te stellen.
2. Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis
2.1 Vergroenen extra plein Blaricummermeent
Korte inhoud: Op 5 oktober 2021 heeft u besloten op een drietal (verharde) pleinen in de
Blaricummermeent de boomspiegel te vergroten, zie bijlage. Naderhand is gebleken dat het Eikenplein
eigenlijk ook hoognodig aangepakt moet worden. Voorstel is om dit plein tegelijk met de andere drie
pleinen te vergroenen.
Het college besluit:
1. De boomspiegel van het Eikenplein te vergroten waardoor de overlevingskans van de boom wordt
vergroot;
2. de kosten hiervan (€ 8.000) ten laste te brengen van de GREX Blaricummermeent.
4. Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop
4.1 Bibliotheek Blaricum subsidie 2022 en vaststelling subsidie 2020
Korte inhoud: De Bibliotheek vraagt voor Blaricum de meerjarige subsidie 2022 aan. Tevens vraagt zij om
vaststelling van de subsidie over 2020. Deze twee zaken worden aan u in één voorstel voorgelegd.
Het college besluit:
1. Een bedrag van € 113.452,00 plus indexatie van 1,3 % op de loonkosten à €1.474,90 plus een bedrag
van € 15.000,00 voor de gratis jeugdpassen t/m 12 jaar toe te kennen aan de bibliotheek;
2. de subsidie over 2020 à € 134.579,00 vast te stellen.
4.2 Raadsinformatiebrief beleidsplan Bescherming en Opvang 2022 - 2025
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Korte inhoud: Het nieuwe beleidsplan Bescherming en Opvang (2022 - 2025) Regio Gooi en Vechtstreek is
na een zorgvuldige procedure in alle gemeenteraden vastgesteld. Aan de hand van bijgevoegde
Raadsinformatiebrief worden de raden geïnformeerd over de positieve afronding van het
besluitvormingsproces.
Het college besluit: kennis te nemen van bijgevoegde Raadsinformatiebrief beleidsplan Bescherming en
Opvang 2022-2025 en deze aan de gemeenteraad toe te zenden.
Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 18 januari 2022

Voorzitter,
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Secretaris
De heer P.H. van Dijk

B&W Besluitenlijst Blaricum d.d. 11 januari 2022 (vastgesteld)

2 van 2

