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

dinsdag 8 december 2020
gemeentehuis Blaricum
11:00 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 Blaricum
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

01.02

Vergoedingen vrijwilligers verkiezingen
Korte inhoud: Vastgestelde vergoedingen voor vrijwilligers op het stembureau bij de
verkiezingen.
Het college besluit:
1. De vergoeding van een teller te verhogen van € 42,00 naar € 75,00 bruto;
2. De vergoeding voor “Halve dag + tellen” als categorie te laten vervallen;
3. Eénmalig een aangepaste vergoedingen vast te stellen voor de extra verkiezingsdag, te
weten maandag en dinsdag vóór de officiële verkiezingsdag;
4. Een voorzitter die een hele dag aanwezig is (6.45 uur tot +00.00 uur), krijgt volledige
vergoeding en kan als medewerker van de BEL daarnaast ook zijn reguliere werkuren
blijven schrijven, mist de verkiezingsdag op een werkdag valt;
5. De verwachtte meerkosten, € 4.126,00, voor extra stembureauleden en tellers i.v.m.
Corona-maatregelen in de jaarrekening 2021 te verantwoorden en als “Corona kosten”
op te voeren.

02

Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis

02.01

Borgstelling duurzaamheidslening VvE De Wetering
Korte inhoud: De VVE Wetering heeft plannen voor verduurzaming Weteringcomplex. De
benodigde financiering hiervoor bedraagt in totaal 9 miljoen en wordt afgesloten bij het
Nationaal Warmtefonds. Omdat de gevraagde lening het maximale bedrag (=ca 5,6 mln)
overschrijdt, wordt een aanvullende zekerheid verlangd door het fonds. Het fonds wil de
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lening verstrekken wanneer de gemeente borg wil staan voor 50% van de overschrijding van
het maximum, te weten 1,7 miljoen euro.
Het college besluit:
1. Het college stelt de raad voor om positief te besluiten over de gevraagde borgstelling.
2. Het college stelt voor om 10% van de borgstelling, € 167.250, aan te houden als
risicobuffer in de reserve Volkshuisvesting.

02.02

Aanbesteding en gunning van het bestek BLAR 45b ‘Woonrijp maken Deltazijde dpl. F
- De Blaricummermeent
Korte inhoud: In het kader van de ontwikkeling van deelplan F dient de Deltazijde woonrijp te
worden gemaakt. Hiervoor is onlangs een aanbesteding gehouden.
Het college besluit:
om in te stemmen met de gunning van het werk BLAR 45b ‘Woonrijp maken Deltazijde dpl. F
- De Blaricummermeent’ aan de firma Van Gelder B.V.

02.03

Bruikleen perceel naast Meentweg 4 in Blaricum.
Korte inhoud: Aangaan bruikleen overeenkomst ten behoeve van het gebruik van een stukje
gemeentegrond naast Meentweg 4.
Het college besluit:
om een bruikleenovereenkomst aan te gaan met de eigenaar van Meentweg 4.

02.04

Alternatief voor drijvende woningen in De Blaricummermeent
Korte inhoud: Op 28 juli jl. heeft de raad ingestemd met het voorstel de ontwikkeling van de
drijvende woningen uit het Masterplan te halen en de planologische voorbereidingen te
beëindigen. Aangezien de strekdam al een jaar eerder was aangelegd zoekt de gemeente
naar een alternatieve inrichting waarbij alsnog gebruik kan worden gemaakt van de circa 300
m lange strekdam in het Gooimeer.
Het college besluit:
om in te stemmen met variant 2, zijnde de aanleg van een betonnen pad over de bestaande
strekdam en de kosten op te nemen in het financieel raamwerk.

02.05

Aanbesteding en gunning van het bestek BLAR 112a ‘Realisatie Openbare verlichting
deelplan D en G Korte inhoud: In het kader van de ontwikkeling van deelplan D en deelplan G dient de
openbare verlichting te worden aangebracht. Hiervoor is onlangs een aanbesteding
gehouden.
Het college besluit:
om in te stemmen met de gunning van het werk BLAR 112a ‘Realisatie Openbare verlichting
deelplan D en G - De Blaricummermeent’ aan de firma Pilkes Verlichting B.V.
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03

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

03.01

Afronding werken 2019-2020.
Korte inhoud: In 2019 heeft de gemeente verschillende reconstructies van wegen in de
openbare ruimte uitgevoerd. Doormiddel van dit voorstel wordt een financieel eind overzicht
gegeven de uitgevoerde projecten en aanvullend budget aangevraagd om de
budgetoverschrijdingen te kunnen dekken.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de financiële resultaten van in 2019-2020 uitgevoerde
reconstructies van wegen.
2. een bedrag van € 160.084,- beschikbaar te stellen om de budgetoverschrijdingen te
dekken.

03.02

Bestuursopdracht Groenplan Blaricum
Korte inhoud: Het beleid voor het openbaar groen in Blaricum is aan actualisatie toe. Het is
deels verouderd en door uitbreidingen niet meer compleet. Daarom stellen we een nieuw
Groenplan op.
Het college besluit:
1. de raad voor te stellen om in te stemmen met de voorgestelde bestuursopdracht voor het
opstellen van een Groenplan Blaricum dat:
a. beknopt is en goed toepasbaar;
b. de kwaliteit van het openbaar groen bewaakt;
c. de kosten voor aanleg en onderhoud beheerst;
d. en waarmee flexibel ingespeeld kan worden op ontwikkelingen.
2. in de jaarrekening van 2020 op te nemen dat het budget van 2020 wordt overgeheveld
naar 2021.

03.03

Besluitvorming fase 2 omgevingsvergunning woon-zorggebouw
Korte inhoud: Beslissing op concept besluit fase 2 omgevingsvergunning voor de locatie
Prins Hendriklaan 26 Blaricum + de reactie nota op de ingediende zienswijzen op het ter visie
gelegde concept besluit waarbij de ingediende zienswijzen ongegrond zijn verklaard.
Het college besluit:
1. gelet op de bijgevoegde reactienota van zienswijzen, de ingediende zienswijzen
ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
2. het bijgevoegde concept besluit tweede fase van een omgevingsvergunning voor het
realiseren van een woon-zorggebouw aan de Prins Hendriklaan 26 te Blaricum, over te
nemen.

04

Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop

04.01

Privacyprotocol MDA++ Regio Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: In de VNG-Commissie Gezondheid en Welzijn is afgesproken dat er in elke
Veilig Thuis-regio een MDA++ aanpak moet zijn ingericht. Met dit voorstel wordt voldaan aan
deze eis.
Het college besluit:
1. het privacyprotocol MDA++ Regio Gooi en Vechtstreek vast stellen en te ondertekenen;
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2. op grond van artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet, wethouder Knoop te machtigen om
namens de gemeente Blaricum het privacyprotocol te ondertekenen.

04.02

Programma en overzicht onderwijs voorzieningen onderwijshuisvesting.
Korte inhoud: Verzoek tot uitbreiding onderwijsleerpakket en meubilair van basisschool De
Pionier/Bernardus.
Het college besluit:
1. Het programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2021 vast te stellen;
2. De raad voor te stellen een bedrag van € 28.801,= beschikbaar te stellen voor de
uitbreiding eerste inrichting basisschool De Pionier/Bernadus, ten laste van het
begrotingsresultaat 2021;
3. De raad voor te stellen de derde begrotingswijziging 2021 vast te stellen.

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 15 december 2020.
Voorzitter,

Waarnemend secretaris

Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

De heer P. H. van Dijk
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