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

Dinsdag 19 oktober 2021
Gemeentehuis te Blaricum
10.00 uur

Locovoorzitter
Locosecretaris

Mw. J.N. de Zwart-Bloch
Dhr. P.H. van Dijk

Aanwezig

Mw. J.N. de Zwart-Bloch, 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 d.d. 12 oktober 2021 (concept)
Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 12 oktober 2021 gewijzigd vast te stellen.
2. Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis
2.1 Bezwaar tegen afwijzing verzoek om handhaving en omgevingsvergunning
Korte inhoud: Bezwaar tegen afwijzing verzoek om handhaving zwembad en tegen
omgevingsvergunning voor het graven ten behoeve van het aanleggen van een vijver.
Het college besluit:
1. het advies van de commissie voor de bezwaarschriften te volgen en
2. het bezwaarschrift tegen besluit 1: ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestreden besluit
in stand te laten;
3. het bezwaarschrift tegen besluit 2: ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het besluit te
verbeteren met een toetsing aan de dubbelbestemming "WaardeArcheologie -1" en de aanduiding
"gebouwen" te corrigeren naar "bouwwerk" en het besluit voor het overige in stand te laten.
2.2 Rekenkameronderzoek ter zake van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de BEL gemeenten
Korte inhoud: De rekenkamer heeft een onderzoek naar het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de
BEL gemeenten uitgevoerd en haar rapport opgeleverd en aangeboden aan het college. met de
bedoeling om het betrokken college in de gelegenheid te stellen een zienswijze te formuleren op het
rapport, inclusief de conclusies en aanbevelingen.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het rekenkameronderzoek naar het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de BELgemeenten;
2. De bestuurlijke zienswijze in afstemming met Laren en Eemnes aan te passen en voor 20 oktober 2021
te versturen naar de Rekenkamer;
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3. Portefeuille wethouder mevrouw M.S.M. Klinkhamer-Klingenberg
3.1 Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning bouw woning
Korte inhoud: Het college van burgemeester en wethouders van Blaricum neemt een besluit op het
bezwaarschrift dat is ingediend tegen een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op
het perceel Schapendrift 72 te Blaricum.
Het college besluit:
1. Zich te conformeren aan het advies van de bezwaarschriftencommissie d.d. 23 augustus 2021;
2. De bezwaarschriften ontvankelijk te verklaren;
3. Het bestreden besluit aan te passen ten aanzien van de splitsing van het vergunningsvrije gedeelte
van de berging, de oppervlakte en toegangspoort;
4. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen.
4. Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 26 oktober 2021

Voorzitter,
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

B&W Besluitenlijst d.d. 19 oktober 2021 (concept)

Secretaris
De heer P. H. van Dijk
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