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

Dinsdag 5 oktober 2021
Gemeentehuis te Blaricum
10.00 uur

Voorzitter
Secretaris

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

Aanwezig

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

Afwezig

1. Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
1.1 B&W Besluitenlijst d.d. 28 september 2021 (concept)
Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 28 september 2021 ongewijzigd vast te stellen.
1.2 Uitvoeringsplan Veiligheid 2021-2022
Korte inhoud: Elke vier jaar dient de gemeenteraad een Integraal Veiligheidsplan (IVP) vast te stellen.
Het huidige IVP loopt tot en met 2022 en is vastgesteld in 2019. Om uitvoering te kunnen geven aan
het IVP is het wenselijk om een uitvoeringsplan (UVP) op te stellen. Deze dient door het college te
worden vastgesteld voor de periode van twee jaar. Halverwege het tweede jaar wordt de balans
opgemaakt en wordt het plan bijgesteld. Dit resulteert eind 2022 in een nieuw IVP voor 2023 t/m 2026
en een uitvoeringsplan 2023-2024.
Het college besluit:
1. in te stemmen met het Uitvoeringsplan Veiligheid 2021-2022
2. dit plan ter kennisname aan de raad te verstrekken.
2. Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis
2.1 Pleinen Blaricummermeent
Korte inhoud: De boomspiegel van een drietal (verharde) pleinen in de Blaricummermeent moet
worden aangepast. De bomen, alle drie beuken, op deze drie pleinen hebben het moeilijk. Door de
boomspiegel te verruimen zullen de bomen een betere overlevingskans krijgen.
Het college besluit:
1. van de 3 verharde pleinen, rode beukplein, treurbeukplein en groene treurbeukplein de
boomspiegel te vergroten waardoor de overlevingskans van de drie bomen wordt vergroot;
2. de kosten hiervan (€ 24.000) ten laste te brengen van de GREX Blaricummermeent.
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2.2 Communicatie en proces HOV voorkeursontwerp Stroomzijde
Korte inhoud: In 2017 is het definitieve HOV tracé door Blaricum vastgesteld. Dit tracé voert over de
Stroomzijde en de Stichtseweg. Voor een veilige inrichting van de Stroomzijde is een ontwerpstudie
uitgevoerd. Hierin wordt een aantal maatregelen voorgesteld die de verkeersveiligheid verbeteren.
Een van de maatregelen omvat het autovrij maken van de Stroomzijde. De raad moet hierover nog een
definitief besluit nemen. Hiervoor is het van belang dat eerst alle belanghebbende bewoners en
stakeholders over het plan zijn geïnformeerd.
Het college besluit:
1. in te stemmen met de maatregelen om de verkeersveiligheid van de HOV Infrastructuur te
verbeteren, waaronder het autovrij maken van de Stroomzijde;
2. de bewoners breed te informeren, onder andere door middel van een te houden informatieavond;
3. in te stemmen met bijgaand procesvoorstel om te komen tot vaststelling van het definitief
ontwerp;
4. de raad te informeren over het procesvoorstel.
2.3 Opstart uitgiftebeleid percelen grond Bijvanck
Korte inhoud: In 2018 is het verkoopbeleid snippergroen Bijvanck opgeschort in afwachting van de
planvorming voor de herinrichting van de openbare ruimte. Inmiddels is de planvorming zover dat het
uitgiftebeleid weer opgestart kan worden.
Het college besluit:
1. de raad voor te stellen het uitgiftebeleid percelen grond Bijvanck weer op te starten en
beleidsmatig weer grond te verkopen nu er duidelijkheid is over de uitwerking van het projectplan
Openbare Ruimte Bijvanck;
2. de raad voor te stellen de aangepaste uitgiftekaart als onderdeel van het uitgiftebeleid vast te
stellen;
3. de raad voor te stellen de uitgifteprijs vast te stellen op € 150,00 per m2 (prijspeil 2021).
2.4 Natuurontwikkeling strekdam De Blaricummermeent
Korte inhoud: Op 26 januari jl. heeft de raad een amendement aangenomen voor een alternatieve
inrichting van het plan voor de drijvende woningen. Besloten is een plan op te laten stellen voor
natuurontwikkeling tegen of nabij de bestaande strekdam. In onderhavig voorstel wordt een
planontwerp voor natuurontwikkeling rondom de strekdam gepresenteerd waarin ook een financiële
onderbouwing voor zowel de aanleg als het beheer is opgenomen.
Het college besluit de raad voor te stellen om in te stemmen met:
1. bijgevoegd ontwerpvoorstel ‘Natuurontwikkeling Strekdam Blaricummermeent’.
2. de benodigde financiële middelen tot een maximum bedrag van € 120.000,- voor de aanleg van dit
ontwerp, ten laste van de GREX Blaricummermeent;
3. de jaarlijks te verwachten beheer- en onderhoudslasten, en deze op te nemen in de Kadernota
2023 e.v..
3. Portefeuille wethouder mevrouw M.S.M. Klinkhamer-Klingenberg
3.1 Herziening Splitsingsbeleid Gemeente Blaricum.
Korte inhoud: Het college wordt voorgesteld de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de
herziening van de beleidsregels “Splitsingsbeleid Gemeente Blaricum".
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de herziening van de
beleidsregels “Splitsingsbeleid Gemeente Blaricum”.
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3.2 Benoeming en herbenoeming leden BEL-Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (Mooisticht)
Korte inhoud: Het college van burgemeester en wethouders van Blaricum besluit met terugwerkende
kracht leden te benoemen en herbenoemen voor de BEL-Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in gemeente
Blaricum.
Het college besluit:
1. ingevolge artikel 12b, vierde lid, van de Woningwet en het Reglement van orde van de commissie
Ruimtelijke Kwaliteit BEL de volgende leden te benoemen voor de BELCommissie Ruimtelijke
Kwaliteit in gemeente Blaricum:
 De heer F.J. Vos, voorzitter
 De heer F.T. Huisinga, monumentenlid/restauratie architect
 Mevrouw J. Clarijs, cultuurhistorie
 Mevrouw M.J. Pattynama, architectlid
 De heer J.W.P. van Laarhoven, secretaris architectlid
2. de benoeming met terugwerkende kracht in werking te laten treden vanaf 1 januari 2017 tot 1
januari 2020;
3. de herbenoeming met terugwerkende kracht in werking te laten treden vanaf 1 januari 2020 tot
uiterlijk 1 januari 2023 met inachtneming van de bepalingen in het Reglement van orde van de
commissie Ruimtelijke Kwaliteit BEL.
4. voor de functie van “burgerlid” een vacature open te stellen.
4. Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop
4.1 Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: Er zijn 2 bezwaarschriften ingediend tegen besluiten tot het verminderen van het aantal
minuten huishoudelijke hulp per week. De commissie voor de bezwaarschriften heeft geadviseerd om
de bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond te verklaren en de bestreden besluiten in stand te
laten. Voorgesteld wordt om de adviezen van de commissie te volgen.
Het college besluit:
1. het bezwaarschrift van bezwaarmaker 1 ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
2. het bestreden besluit in stand te laten;
3. het bezwaarschrift van bezwaarmaker 2 ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
4. het bestreden besluit in stand te laten.

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 12 oktober 2021

Voorzitter,

Secretaris

Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

De heer P. H. van Dijk
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