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

Dinsdag 10 mei 2022
Gemeentehuis Blaricum
10.00 uur
Mw. J.N. de Zwart-Bloch
Dhr. P.H. van Dijk

Aanwezig

Mw. J.N. de Zwart-Bloch (voorzitter), 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 J.N. de Zwart-Bloch
1.1 B&W besluitenlijst van 3 mei 2022
Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 3 mei 2022 ongewijzigd vast te stellen.
1.2 Procesbeschrijving herontwikkeling Tergooi ziekenhuisterrein Blaricum
Korte inhoud:
De wens van de gemeenteraad om goed geïnformeerd te worden over de stappen die in het
politiek-bestuurlijke proces bij herontwikkeling van Tergooi ziekenhuisterrein dienen te
worden genomen. Dit geldt ook voor de momenten waarop de raad nog invloed kan hebben
en eventueel kan bijsturen.
Het college besluit:
De gemeenteraad te informeren over de te nemen stappen in het politiek-bestuurlijk proces
bij de herontwikkeling van het Tergooi ziekenhuisterrein.

2. Portefeuillehouder wethouder mevrouw A.M. Kennis
2.1 Zienswijze ontwerp meerjarenbegroting MRA 2021 – 2024
Korte inhoud:
De meerjarenbegroting van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is onderdeel van de MRA
samenwerkingsafspraken en gekoppeld aan de reeds vastgestelde MRA agenda 2020 – 2024.
De meerjarenbegroting gaat in op de verdeling van de financiële middelen om de in MRA
agenda vastgestelde doelen te realiseren. Gemeenteraden en staten hebben de gelegenheid
om met een zienswijze hun wensen en bedenkingen op de ontwerp meerjarenbegroting
kenbaar te maken bij de MRA. In het najaar legt het MRA bestuur een definitieve
meerjarenbegroting ter vaststelling voor aan de gemeenteraden en staten.
Het college besluit:
1. in te stemmen met de concept-zienswijze;
2. de raad voor te stellen deze (via de regio) in te dienen.
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2.2 Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse Bedrijven
Korte inhoud:
Op 26 oktober 2021 heeft het college van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie NoordHolland besloten om het Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven 2022-2025 te
ondertekenen en de bijbehorende uitvoeringsregeling Subsidie Energiebesparing bij
Bedrijven Noord-Holland (SEB) 2021 vast te stellen.
Het college besluit:
1. De bijgevoegde Intentieovereenkomst Energiebesparingsakkoord NoordHollandse
Bedrijven 2022-2025 aangaan;
2. de portefeuillehouder Duurzaamheid machtigen om de intentieovereenkomst namens
het college van B&W te ondertekenen.
2.3 Aanbieden van de bergingen en de Wetering 20-22 te Blaricum ter verkoop
op de Openbare Markt
Korte inhoud:
Met een taxatie en een offerte voor de begeleiding kan de verkoop van de bergingen en de
Wetering 20-22 nu openbaar worden opgestart.
Het college besluit:
1. de bergingen in het Weteringcomplex en Wetering 20-22 openbaar te verkopen;
2. op basis van bijgevoegde verkoopvoorstellen en de bij behorende taxatierapporten, de
opdracht te verstrekken om de openbare verkoop te begeleiden;
3. de courtagekosten ten laste te brengen van de verkoopopbrengst.
2.4 Zienswijze op begroting 2023 en resultaatbestemming 2021 van de Regio Gooi
en Vechtstreek.
Korte inhoud:
De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen ten
aanzien van de ontwerpbegroting 2023 en resultaatbestemming 2021.
Het college besluit:
1. de raad voor te stellen in te stemmen met de begroting 2023;
2. de raad voor te stellen in te stemmen met de resultaatbestemming 2021.
2.5 Kadernota 2023-2026 Blaricum
Korte inhoud:
In de Kadernota 2023-2026 worden de financiële kaders voor het opstellen van de begroting
2023-2026 meegegeven. Dit betreft voornamelijk het effect van autonome ontwikkelingen op
het (structurele) begrotingssaldo. De eindstand van de Kadernota vormt tevens de
beginstand van de begroting welke in november aan de raad wordt aangeboden..
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de Kadernota 2023-2026 Blaricum;
2. de Kadernota 2023-2026 Blaricum ter accordering aan de Raad van Blaricum aan te
bieden.
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4. Portefeuillehouder wethouder de heer G.C. Knoop
4.1 Goois Natuur Reservaat (GNR) verzoekt om een zienswijze t.a.v. de begroting
2023 , kennisname 1e begrotingswijziging 2022 en conceptjaarstukken 2021
Korte inhoud:
Door het bestuur van het GNR wordt, vanuit besluitvorming in haar bestuur, nu de begroting
2023 en de meerjarenbegroting voorgelegd voor het indienen van een eventuele zienswijze
door de participanten. Deze begroting 2023 is mede voortgekomen uit het reeds opgestelde,
en nu licht bijgestelde beleidsplan 2020 . Tevens wordt voorgelegd begrotingswijziging 20221 en concept jaarrekening 2021.
Het college besluit:
1. in te stemmen met de aangeboden stukken en deze door te geleiden naar de Raad;
2. de raad voor te stellen om in te stemmen met de stukken.
4.2 Client ervaringsonderzoek Jeugd 2021 en 2022 e.v.
Korte inhoud:
Gemeenten vinden het belangrijk om te weten hoe cliënten de kwaliteit van de hulp en
ondersteuning ervaren. Daarom doen zij cliënt ervaringsonderzoek (CEO) onder ouders en
jongeren die gebruik maken van hulp en ondersteuning in het kader van de Jeugdwet.
Het college besluit:
1. het cliënt ervaringsonderzoek Jeugd 2021 vast te stellen;
2. kennis te nemen van de voorgenomen aanpak v.w.b. het cliënt ervaringsonderzoek 2022
– 2025.

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 17 mei 2022

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