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10.00 uur
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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

1. Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
1.1 B&W Besluitenlijst d.d. 28 april 2021 (concept)
Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 28 april 2021 ongewijzigd vast te
stellen.
1.2 Aanwijzingsbesluit toezichthouders
Korte inhoud: Middels dit besluit wordt een ambtenaar aangewezen die bij of
krachtens wettelijk voorschrift belast is met het houden van toezicht op de
naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift.
Het college besluit:
1. aan te wijzen als toezichthouder ingevolge de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo), de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) en de
Algemene wet bestuursrecht (Awb):
 mevrouw Sandy Christina Maria Wijngaarden;
 de heer Mark Christiaan den Broeder; en
 de heer Tommy Siardus Mechielsen.
2. dit besluit in werking te laten treden op 4 mei 2021 en te laten eindigen zodra
er geen sprake meer is van een dienstbetrekking.
1.3 Aanwijzing gemeentelijke lijkschouwer
Korte inhoud: Sinds jaar en dag hebben de gemeenten uit Gooi en Vechtstreek de
bevoegdheid om een lijkschouwer aan te wijzen rechtstreeks gemandateerd aan
de directeur Publieke Gezondheid (dPG) van GGD Gooi- en Vechtstreek. De dPG
wijst vervolgens forensisch artsen aan (die ook gemeentelijk lijkschouwer zijn) om
die de taak uitvoeren. Sinds geruime tijd werken de GGD Flevoland en GGD Gooi
en Vechtstreek samen bij uitoefening van deze taak. De directies van GGD
Flevoland en GGD Gooi en Vechtstreek stellen voor de verantwoordelijkheid voor
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uitvoering van de taak over te dragen aan de dPG Flevoland. In bestuur van de
Regio Gooi en Vechtstreek van 15 april 2021 dan ook besloten om de
deelnemende gemeenten te verzoeken om de gemeentelijk lijkschouwer
rechtstreeks aan te laten wijzen van de dPG Flevoland.
Het college besluit:
1. De uitoefening van de bevoegdheid tot benoeming van de gemeentelijke
lijkschouwer(s) als bedoeld in artikel 4 van de Wet op de lijkbezorging te
mandateren aan directeur Publieke gezondheid van de GGD Flevoland;
2. De uitoefening van de bevoegdheid tot benoeming van de gemeentelijke
lijkschouwer(s) als bedoeld in artikel 4 van de Wet op de lijkbezorging zoals
die was gemandateerd aan de directeur Publieke Gezondheid van GGD Gooi
en Vechtstreek, in te trekken;
3. de mandataris op te dragen om het college steeds te informeren als er van de
onder 1 vermelde bevoegdheid gebruik is gemaakt en wie is benoemd tot
gemeentelijke lijkschouwer;
4. Het dagelijks bestuur van de GGD Flevoland te verzoeken het mandaat
schriftelijk te aanvaarden;
5. Het besluit op 4 mei 2021 inwerking te laten treden;
6. Het besluit te publiceren op de voorgeschreven wijze.
2. Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis
2.1 Koopovereenkomst voor gronden op BusinessPark27
Korte inhoud: Een ontwikkelaar wil een koopovereenkomst sluiten voor gronden
in BusinessPark27 ten behoeve van een kantoorpand. Er is ambtelijke
overeenstemming over het ontwerp voor het gebouw en de voorwaarden en
condities voor grondaankoop.
Het college besluit:
1. in te stemmen met de koopovereenkomst en bijbehorende bijlagen.
2. aan wethouder A.M. Kennis het mandaat te verlenen om de
koopovereenkomst te ondertekenen namens burgemeester en wethouders
van de gemeente Blaricum.
2.2 Zienswijze op begroting 2022, begrotingswijziging 2021 en resultaatbestemming
2020 van de Regio Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een
zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022,
begrotingswijziging 2021 en resultaatbestemming 2020.
Het college besluit:
1. de raad voor te stellen een zienswijze in te dienen ten aanzien van de
begroting 2022;
2. de raad voor te stellen in te stemmen met de begrotingswijziging 2021;
3. de raad voor te stellen in te stemmen met de resultaatbestemming 2020.
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4. Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop
4.1 Benoeming leden adviesraad Sociaal Domein HBEL
Korte inhoud: De benoeming van personen tot lid van de adviesraad Sociaal
Domein HBEL met terugwerkende kracht tot de start van de feitelijke
werkzaamheden.
Het college besluit: de volgende personen benoemen tot lid van de Adviesraad
Sociaal Domein HBEL, met terugwerkende kracht tot de start van de feitelijke
werkzaamheden:
 Mevrouw M. Cornelis, met ingang van januari 2019
 Mevrouw W. Langhout, met ingang van december 2018.

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 11 mei 2021.

Voorzitter,

Secretaris

Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

De heer P. H. van Dijk
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