Besluitenlijst
Gemeente Blaricum - college van B&W

01.

Vergadering d.d.
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Waarnemend secretaris
Aanwezig

:
:
:
:
:
:
:

maandag 25 mei 2020
Via TEAMS
13.00 uur
15.00 uur
Mw. A.M. Kennis (Wethouder, 1e loco-burgemeester)

Afwezig

:

Mw. J.N. de Zwart-Bloch (Burgemeester), dhr. P.H. van Dijk
(secretaris)

Mw. M. van der Marel (plaatsvervangend)
Mw. A.M. Kennis (Wethouder) , mw. E.J.M. Boersen-De Jong
(Wethouder), dhr. G.C. Knoop (Wethouder), Mw. M. van der Marel
(loco secretaris)

Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

01.01. Besluitenlijst B&W Blaricum
De besluitenlijst is conform vastgesteld.
02.

Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis

02.01. Vaststellen van de conceptjaarstukken 2019
Het college besluit:
1. In te stemmen met de jaarstukken 2019 (deel A en deel B) met een voordelig saldo van
€ 8.303.400.
2. Kennis te nemen van de controleverklaring en het accountantsverslag behorend bij de
jaarstukken 2019.
3. Het raadsvoorstel en raadsbesluit aan te bieden aan de gemeenteraad.
02.02. Bestemmingsplan Blaricum Dorp, herziening 2020
Het college besluit:
1. In te stemmen met de Nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen.
2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Blaricum Dorp, herziening 2020’ gewijzigd
vast te stellen conform de wijzigingen zoals opgenomen in de Nota van beantwoording
zienswijzen en ambtshalve wijzigingen.
3. De raad voor te stellen geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 lid 2 sub a Wet
ruimtelijke ordening vast te stellen.

02.03.

1. Kaderbrief Blaricum voor begroting jaar 2021
Het college besluit:
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2.
3.
4.
5.

Kennis te nemen van de kaderbrief met de kaderstellingen voor opstellen begroting
2021 Blaricum;
De kaderbrief 2021 ter kennisname aan de Raad van Blaricum aan te bieden.
Deze te agenderen voor bespreking in een RTG.
De kaderbrief 2021 Blaricum te laten vaststellen door de Raad van Blaricum.
Te besluiten de financiële gevolgen vanuit deze kaderbrief op te nemen in begroting
2021 en MJB 2022-2024.

02.04. Nota Hondenbeleid
Het college besluit om de raad voor te stellen;
1. De nota hondenbeleid vast te stellen.
2. De zinsnede “op de weg” in artikel 2.57 lid 1 sub b en d van de APV te vervangen door
“op een openbare plaats”.
3. In artikel 2.58A lid 2 van de APV de term “deugdelijke hulpmiddelen” te vervangen door
“een plastic of papieren zakje”.
4. B en c op te nemen in de eerstvolgende aanpassing van de APV aan de gebieden die
verboden zijn voor honden toe te voegen:
I.
B. het strand op het Voorland Stichtse Brug jaarlijks voor de periode 1 april tot 1
oktober.
II.
C. de openbare wegen in de polder De Kampen m.u.v. de Harderwijkerweg.
5. In overleg met aanwonenden en afgestemd met het project Renovatie Bijvanck in de
twee vermelde zoekgebieden een “losloopgebied” aan te wijzen voor honden.
6. De regels en gebieden te vermelden op een - onder alle inwoners te verspreiden hondenkaart.
02.05. Voorstel lening Oranjevereniging
Het college heeft conform besloten.
03.

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

03.01. Meten van luchtkwaliteit: project Hollandse Luchten
Het college besluit:
1. Om deel te nemen aan het project Hollandse Luchten van de provincie Noord-Holland
waarbij door middel van sensoren voor 1 jaar zonder kosten voor de gemeente fijnstof
(PM 2,5 en PM 10) en stikstofdioxide (NO2) wordt gemeten.
2. De gemeenteraad voor te stellen om de metingen voor de periode van 2 jaar daarna te
continueren om daarmee een compleet beeld over 3 jaar te verkrijgen.
3. De gemeenteraad voor te stellen hiervoor budgetten van respectievelijk
€ 1.650,-, € 5.000,- en € 3.350,- voor de jaren 2021, 2022 en 2023 in de begroting 2021
en meerjarenraming 2022-2024 op te nemen voor mogelijk onderhoud en herstel van de
sensoren.
4. De gemeenteraad voor te stellen het project in het derde jaar te evalueren om te
bepalen of na de periode van 3 jaar de metingen moeten worden gecontinueerd.
03.02. Raadsinformatiebrief Koersfase Omgevingsvisie regio Gooi en Vecht mei 2020
Het college stemt in met de informatiebrief voor de raden.
03.03. Herinrichting Halte Carpoolplaats
Het college besluit:
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1. De entree van de wijken Bijvanck en Blaricumermeent een “groene” uitstraling te geven
en de carpoolfunctie op deze plaats te behouden.
2. De raad te vragen dit als kader mee te geven voor de herinrichting.
03.04. Begrotingswijziging 2020 Energietransitie
Het college besluit om de raad te laten besluiten:
1. Om in te stemmen met de zienswijze op de begrotingswijziging van de Regio Gooi en
Vechtstreek voor uitvoering van het project “Ketensamenwerking en gebundelde
energiediensten”.
2. Voor 2020 een bijdrage beschikbaar te stellen van € 9.904 en dit bedrag te onttrekken
uit de reserve klimaatmiddelen.
3. De bijdragen voor 2021 en 2022 op te nemen in de begroting 2021 en meerjarenraming
2022-2024 en deze bedragen te onttrekken uit de reserve klimaatmiddelen.
4. 4. Begrotingswijziging 8-2020 vast te stellen.
03.05. Maatregelen Naarderweg
Het college besluit om nader onderzoek te laten verrichten.
1. Om te achterhalen wat de oorzaken van de geconstateerde problemen zijn.
2. Voor het uitwerken van een maatregelpakket om de gebreken op te lossen.
3. Een budget beschikbaar te stellen van € 17.500,-- uit het begrotingssaldo van 2020
4. Begrotingswijziging 6-2020 vast te laten stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 3 juni 2020,

Mw. M. van der Marel
loco secretaris
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Mw. A.M. Kennis
voorzitter
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