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

dinsdag 12 januari 2021
gemeentehuis Blaricum
10:00 uur
Mevrouw 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. E.J.M. Boersen-De Jong (Wethouder), dhr. G.C. Knoop (Wethouder),
dhr. P.H. van Dijk (Waarnemend secretaris)
-

Afwezig

01

Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

01.01

Besluitenlijst B&W Blaricum
De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

01.02

Jaarverslag 2018 en Jaarverslag 2019 van de commissie voor de bezwaarschriften.
Korte inhoud: Jaarlijks brengt de commissie voor de bezwaarschriften een jaarverslag uit. In
deze jaarverslagen geeft de commissie, zoals gebruikelijk, een beeld van haar activiteiten
rondom de behandeling van bij de BEL-gemeenten ingediende bezwaarschriften.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2018 en het Jaarverslag 2019 van de commissie
voor de bezwaarschriften;
2. De aanbevelingen over te nemen;
3. De jaarverslagen ter kennisname aan de raad te sturen.

01.03

RIB Ontwikkelingen BEL Combinatie - januari 2021
Korte inhoud: Dit betreft de eerste Informatiebrief die het nieuwe, ongelede bestuur van de
BEL Combinatie naar de raden zendt m.b.t. de belangrijkste ontwikkelingen binnen de GR
BEL Combinatie. Het doel is hen te informeren over de belangrijkste ontwikkelingen in 2020
sinds het laatste raadsseminar d.d. 17 september 2020 en de ambities en voornemens van
directie en bestuur van de GR voor de doorontwikkeling in het jaar 2021.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de RIB Ontwikkelingen BEL Combinatie - januari 2021;
2. De RIB ter informatie door te geleiden naar de raad.
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01.04

Herinrichting woonwagenterrein Achter Capitten
Korte inhoud: Aanvraag krediet herinrichting woonwagenkamp Achter Capitten
Het college besluit:
1. De raad voor te stellen het investeringsbudget van € 49.000,- beschikbaar te stellen om
de voorbereiding en uitvoering van de laatste fase herinrichting van het
woonwagenterrein mogelijk te maken.
2. De kapitaallasten op te nemen in de begroting van 2022 en verder.
3. De reserve “Renovatie woonwagenterrein” vrij te laten vallen in de jaarrekening van
2020.
4. De raad te vragen in te stemmen met deze begrotingswijziging.

02

Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis

02.01

Wijziging tarieventabel A legesverordening 2021
Korte inhoud: Wijziging tarieventabel A legesverordening 2021 paspoorten en rijbewijzen
conform de nieuwe bedragen van de rijksoverheid.
Het college besluit:
De 1e wijziging van tarieventabel A behorende bij de legesverordening 2021 vast te stellen.

03

Portefeuille wethouder mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong

03.01

Zelfbeheer van openbaar groen Blaricum
Korte inhoud: Veel inwoners vinden het fijn om in hun eigen omgeving buiten bezig te zijn en
de omgeving mooier te maken. Ze vragen ons of een stuk openbaar groen mogen
onderhouden. Dit wordt zelfbeheer genoemd. Om zelfbeheer goed vorm te geven zijn de
doelen en uitgangspunten beschreven en spelregels opgesteld. Zo kunnen we aanvragen
beoordelen en het verduidelijkt de rollen en taken.
Het college besluit:
In te stemmen met het in zelfbeheer geven van openbaar groen met als belangrijkste
spelregels:
- Het groen blijft openbaar toegankelijk;
- Zelfbeheerders krijgen geen vergoeding maar worden zo nodig incidenteel ondersteund
met advies en gereedschap;
- Bomen, bermen en grotere groengebieden komen in principe niet voor zelfbeheer in
aanmerking.

04

Rondvraag

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 19 januari 2021.
Voorzitter,
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Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
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De heer P. H. van Dijk
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