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

dinsdag 1 december 2020
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 d.d. 24 november 2020
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

01.02

Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen; de Orange the World campagne 2020
Korte inhoud: Van 25 november tot 10 december komen mensen over de hele wereld in actie
om geweld tegen vrouwen te bestrijden. Met dit voorstel adviseren wij de gemeente om deel
te nemen aan deze actie zodat de boodschap dat geweld tegen vrouwen onacceptabel is alle
delen van Nederland bereikt.
Het college besluit:
1. Deel te nemen aan de actie door van 25 november tot 10 december de Dorpskerk te
verlichten.
2. Het bedrag ad €605,00- ten laste te leggen van 91610000 Algemene voorzieningen Wmo
en Jeugd 442068 subsidie preventief voorveld.

02

Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis

02.01

bezwaar tegen bouwen van strandtent voor 10 jaar op Voorland
Korte inhoud: Commissie voor de bezwaarschriften heeft advies uitgebracht. Voorgesteld
wordt dit advies te volgen.
Het college besluit:
1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren,
2. Het besluit op bezwaar nader te motiveren conform het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften.
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02.02

Wijziging salderingsovereenkomst NNN Gemeente-Provincie
Korte inhoud: Het bestuur van de Provincie Noord-Holland wil de eerder gemaakte
(ambtelijke) afspraken over de zogenaamde salderingsovereenkomst, n.a.v. de komende
bouw van het strandpaviljoen in het Voorland, aanpassen.
Het college besluit:
Akkoord te gaan met de wijziging van de salderingsovereenkomst i.v.m. de bouw van het
strandpaviljoen.

03

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

03.01

DVO 2021 team Ruimtelijke Ontwikkeling en Openbare Ruimte
Korte inhoud: Vaststelling DVO 2021 team Ruimtelijke Ontwikkeling en Openbare Ruimte
(RO/OR).
Het college besluit:
In te stemmen met de prioritering in de DVO 2021 van team Ruimtelijke Ontwikkeling en
Openbare Ruimte (RO/OR).

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 8 december 2020.

Voorzitter,

Waarnemend secretaris

Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

De heer P. H. van Dijk
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