Besluitenlijst
Gemeente Blaricum - college van B&W

Vergadering d.d.
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Waarnemend secretaris
Aanwezig

Afwezig

01.

:
:
:
:
:
:

maandag 11 mei 2020
Via TEAMS
13.00 uur
15.00 uur
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

De heer. P.H. van Dijk
: 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 (secretaris)
: -

Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

01.01. Besluitenlijst B&W Blaricum
De besluitenlijst is conform vastgesteld.
02.

Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis

02.01. Jaarstukken 2019 en Begroting 2021 BEL Combinatie
Het college besluit:
1. op grond van artikel 25 van de Gemeentewet, tweede lid en artikel artikel 10 lid 2 sub b
van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen ten aanzien van de
bijlage Managementletter BEL Combinatie 2019;
2. de geheimhouding wordt door het college opgelegd aan het college in verband met de
belangen genoemd artikel 10 lid 2 sub b van de Wet openbaarheid van bestuur. De
geheimhouding wordt opgelegd tot het moment waarop de financiële en economische
belangen van de gemeente niet meer geschaad kunnen worden door openbaarmaking, zulks
te bepalen door het college;.
3. de raad voor te stellen om op grond van artikel 25 van de gemeentewet derde lid
geheimhouding op te leggen ten aanzien van ten aanzien van de bijlage Managementletter
BEL Combinatie 2019 en deze geheimhouding in de eerstvolgende raadsvergadering te
bekrachtigen;
4. kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2019 van de BEL Combinatie;
5. kennis te nemen van het positieve resultaat van deze jaarrekening 2019 à € 58.231;
6. kennis te nemen van het accountantsverslag 2019, managementletter 2019 en de
raadsinformatiebrief;
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7. de gemeenteraad voor te stellen om kennis te nemen van het jaarverslag en de
jaarrekening 2019;
8. de gemeenteraad voor te stellen om kennis te nemen van het accountantsverslag 2019,
managementletter 2019 en de raadsinformatiebrief;
9. de gemeenteraad voor te stellen om kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2021 en
meerjarenraming 2022-2024;
10. de gemeenteraad voor te stellen om een zienswijze in te dienen op de “Jaarstukken
2019” en “ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024” van de GR BEL
Combinatie.
03.

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

03.01. Projectplan uitbesteding taken openbare verlichting
Het college besluit om het projectplan vaststellen voor de uitbesteding van het beheer en
onderhoud van de openbare verlichting.
03.02. Rapport de Bijvanck Over Morgen
Het college besluit:
1. Het rapport van Over Morgen voor kennisgeving aannemen;
2. Uitgangspunt voor Bijvanck all-electric en of warmtenet nader te laten onderzoeken;
3. Uitgangspunt voor laadinfra: te kiezen voor laadpleintjes;
4. Het rapport aan de raad aan te bieden inclusief de RIB;
5. Het rapport naar de provincie te sturen ten behoeve van de verleende subsidie.
03.03. Kredietaanvraag voorbereiding project Bouwvenen
Het college besluit om in te stemmen met het beschikbaar stellen van het bedrag uit de
investeringsplanning van de begroting 2020, voor de voorbereiding van de integrale aanpak
van de Bouwvenen, ad € 80.000,-.
03.04. Bezwaar tegen verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen van 2 woningen
Eemnesserweg 23 a en 2
Het college besluit:
1. het advies van de commissie voor de bezwaarschriften te volgen,
2. het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren,
3. het bestreden besluit ( de omgevingsvergunning) in stand te laten,
4. - het verzoek om proceskostenvergoeding niet te honoreren.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 18 mei 2020,

Dhr. P.H. van Dijk
secretaris

Mw. J.N. de Zwart-Bloch
voorzitter
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