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

Dinsdag 27 juli 2021
Gemeentehuis te Blaricum
10.00 uur
Mw. J.N. de Zwart-Bloch
De heer P.H. van Dijk

Aanwezig

Mw. J.N. de Zwart-Bloch (Burgemeester). Mw. A.M. Kennis (Wethouder),

Afwezig

dhr. G.C. Knoop (Wethouder), dhr. P.H. van Dijk (Secretaris)
mw. M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer (wethouder)

1. Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
1.1 B&W Besluitenlijst d.d. 13 JULI 2021 (concept)
Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 13 JULI 2021 ongewijzigd vast te stellen.
2. Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis
2.1 Zomernota 2021 gemeente Blaricum
Korte inhoud: Als onderdeel van de jaarlijkse planning- en controlcyclus wordt de Zomernota 2021 aan
u voorgelegd.
Het college besluit:
1. In te stemmen met de zomernota 2021 Blaricum;
2. De zomernota 2021 ter informatie te verstrekken aan de gemeenteraad, middels een
raadsinformatiebrief.
2.2 2e wijziging tarieventabel A legesverordening 2021
Korte inhoud: De 2e wijziging tarieventabel A legesverordening 2021 betreft de verhoging van de leges
van de Nederlandse Identiteitskaarten (NIK) conform de nieuwe bedragen van de rijksoverheid.
Het college besluit de 2e wijziging van tarieventabel A behorende bij de legesverordening 2021 vast te
stellen met ingangsdatum 2 augustus 2021.
2.3 Koopovereenkomst voor gronden op BusinessPark27
Korte inhoud: Een ontwikkelaar wil een koopovereenkomst sluiten voor gronden in BusinessPark27
ten behoeve van een bedrijfsgebouw in de A27-zone. Het gaat om een gebouw met in totaal 12
kantoren- en bedrijfsunits. Er is ambtelijke overeenstemming over het schetsontwerp voor het
gebouw en de voorwaarden en condities voor grondaankoop.
Het college besluit:
1. In te stemmen met de koopovereenkomst en bijbehorende bijlagen.
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2. Aan wethouder A.M. Kennis het mandaat te verlenen om de koopovereenkomst te ondertekenen
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum.
3. Portefeuille wethouder mevrouw M.S.M. Klingenberg
3.1 Herinrichting terrein Tergooi
Korte inhoud: Instemmen met raadsinformatiebrief over de stand van zaken rondom de herinrichting
van het terrein Tergooi.
Het college besluit: in te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.
3.2 Beslissing op bezwaar afgewezen huisvestingsvergunning
Korte inhoud: Tegen de afwijzing van een huisvestingsvergunning is door bezwaarmaker een
bezwaarschrift ingediend. Het bezwaar is voorgelegd aan de Commissie voor de Bezwaarschriften die
advies heeft uitgebracht.
Het college besluit:
1. Het advies van de Commissie voor de Bezwaarschriften over te nemen en het bezwaarschrift
ongegrond te verklaren;
2. Het primaire besluit in stand te laten.
4. Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop
4.1 Jaarverslagen Wmo toezicht 2019 en 2020
Korte inhoud: Met de inwerkingtreding van de Wmo 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het
toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet. De wet bepaalt dat het college
voor deze taak een toezichthoudend ambtenaar aanwijst.
De Regio Gooi en Vechtstreek is door de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum,
Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren aangewezen als toezichthouder. De toezichthouders stellen
jaarlijks een jaarverslag op met de bevindingen en de speerpunten voor het komend jaar.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de bijgevoegde jaarverslagen Wmo toezicht van 2019 en 2020 van de Wmo
toezichthouders.
2. De gemeenteraad hierover te informeren via de bijgevoegde raadsinformatiebrief.
4.2 Ambulante begeleiding jongeren Stichtse strand
Korte inhoud:
Voorstel voor een pilot Versa Welzijn om extra uren ambulant jongerenwerk in te zetten in de periode
5 augustus - 28 augustus.
Het college besluit:
1. in te stemmen met inzet extra uren ambulant jongerenwerk in genoemde periode, tussen 22.00 –
24.00 uur;
2. de kosten hiervan ten laste te brengen van “preventief voorveld”.
Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 3 augustus 2021.

Voorzitter,
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
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