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

Dinsdag 30 maart 2021
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. M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer, dhr. G.C. Knoop (Wethouder), dhr.
P.H. van Dijk (Secretaris)
--

Afwezig

01.

Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

01.01

B&W Besluitenlijst d.d. 23 maart 2021 (concept)
Het college besluit de B&W Besluitenlijst 23 maart 2021 ongewijzigd vast te stellen.

01.02

Ontwerpbegroting 2022 en 1e begrotingswijziging 2021 (OFGV)
Korte inhoud: Het Dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en
Vechtstreek stelt de raad in de gelegenheid om zienswijzen in te dienen op de
Ontwerpbegroting 2022 en 1e begrotingswijziging 2021 OFGV. Ter kennisneming is de
voorlopige jaarrekening 2020 OFGV bijgevoegd.
Het college besluit:
1. de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen en daarmee in te
stemmen met de ontwerpbegroting 2022 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi
en Vechtstreek;
2. de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen en daarmee in te
stemmen met de 1e begrotingswijziging 2021 Omgevingsdienst Flevoland &
Gooi en Vechtstreek;
3. de raad voor te stellen de bijdrage OFGV 2022 en volgende jaren op te nemen
in de begroting van 2022 en volgende jaren.

01.03

Voorland Stichtse Brug
Korte inhoud: Tijdens de RTG d.d. 6 oktober 2020 zijn vragen gesteld aan het college
inzake vandalisme dat heeft plaatsgevonden in het gebied Voorland Stichtse Brug
tijdens de zomerperiode van 2020 Door het college is aangegeven dat de raad wordt
geïnformeerd over welke stappen genomen worden om te streven naar het
voorkomen/verminderen van vandalisme en overlast.
Het college besluit:
1. in te stemmen met de voorgestelde maatregelen in de memo;
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2. de raad via een informatiebrief te informeren over de getroffen en te treffen
maatregelen om te streven naar het tegengaan van overlast en vandalisme in het
gebied Voorland Stichtse Brug.
01.04

Vaststelling Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening
Blaricum 2020 (eerste wijziging).
Korte inhoud: Wijziging Algemene plaatselijke verordening Blaricum Besluiten Het
college van burgemeester en wethouders van Blaricum.
Het college besluit de raad voor te stellen de Verordening tot wijziging van de
Algemene plaatselijke verordening Blaricum 2020 (eerste wijziging) vast te stellen.

01.05

Raadsvoorstel zienswijze voorstel transitiecommissie MRA
Korte inhoud: In 2018 is een evaluatie van de MRA samenwerking gestart. In opdracht
van de Regiegroep heeft de transitiecommissie de beschikbare bouwstenen verwerkt
in een voorstel voor zowel de doelen en profilering van de MRA als voor de
governance. Ten behoeve van een gezamenlijke zienswijze is het voorstel getoetst aan
eerder door de regio Gooi en Vechtstreek ingebrachte aandachtspunten.
Het college besluit de raad voor te stellen om geen bedenkingen in te brengen bij de
voorliggende concept zienswijze van de regio op het voorstel van de
transitiecommissie en daarmee aan te sluiten bij de aandachtspunten, die daarin zijn
aangegeven.

02

Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis

02.01

Pachtwijziging grasland Achter Capitten in Blaricum.
Korte inhoud: In verband met de aanpassing van het naastgelegen woonwagenterrein
dient een gedeelte van de verpachte grond uit de pacht worden gehaald. Deze
wijziging is met de pachter overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring
college in de vorm van bijgevoegde pachtwijzigingsovereenkomst
Het college besluit:
1. Bijgevoegde pachtwijzigingsovereenkomst aan te gaan. 2. De jaarlijkse minder
inkomsten ad € 110,00 te verwerken in het rekeningresultaat 2021 (kostenplaats
91030000/533000 overige gebouwen en gronden/ pacht.
2. De jaarlijkse minder inkomsten ad € 110,00 te verwerken in het rekeningresultaat
2021 (kostenplaats 91030000/533000 overige gebouwen en gronden/ pacht).

02.02

Eerste concept jaarstukken Blaricum 2020.
Korte inhoud: De conceptjaarstukken 2020 worden voor een eerste behandeling
voorgelegd aan het college. Na eventuele aanpassingen volgt een tweede concept dat
gebruikt wordt voor de accountantscontrole.
Het college besluit kennis te nemen van de eerste conceptjaarstukken 2020.
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03.
03.01

Portefeuille wethouder mevrouw M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer
Raadsinformatiebrief RES
Korte inhoud: De bestuurlijke afstemming tussen alle portefeuillehouders RES NHZ en
de betrokken stakeholders in het proces, besluiten alle colleges op 20 april over de
RES. Daarna wordt deze in mei/juni/juli voor besluitvorming aan de gemeenteraden,
de Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen voorgelegd.
Voor het zomerreces wordt de RES 1.0 aangeboden aan het Nationaal Programma
RES.

03.02

Het college besluit in te stemmen met het versturen van bijgevoegde
raadsinformatiebrief.
Aanbesteding nieuw onderhoudscontract Verkeersregelinstallaties
Korte inhoud: Een nieuw onderhoudscontract voor de verkeersregelinstallaties
opstellen en aanbesteden.

04

Het college besluit:
1. Een nieuw onderhoudscontract voor de verkeersregelinstallaties in de BEL op te
stellen en aan te besteden;
2. Deze werkzaamheden uit te laten voor door het bedrijf Dimatrics;
3. De kosten hiervoor (eenmalig €5.370,-) te betalen uit het budget
verkeersinstallaties – uitbestede werkzaamheden met als dekking de
onderschrijding op kapitaallasten uit programma 4 (wegen, groen, water en
verkeer).

04.01

Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop
Startnotitie inburgering 2022 'Een nieuw thuis'
Korte inhoud: De nieuwe Wet inburgering zal naar verwachting per 1 januari 2022 in
werking treden waarmee de regie weer teruggaat naar de gemeente. Met de
startnotitie worden voorbereidingen getroffen voor de invoering van de nieuwe wet.
Het college besluit
1. In te stemmen met het raadsvoorstel ‘startnotitie inburgering 2022 ‘Een nieuw
thuis’.
2. In te stemmen om de Rijksbijdrage uitvoeringskosten inburgering 2022 totaal €
34.806,- op te nemen in de kadernota 2022. En voor zowel de kadernota 2023 en
2024 een bedrag van € 38.290,- te reserveren.

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 6 april 2021.
Voorzitter,

Secretaris

Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

De heer P. H. van Dijk
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