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

dinsdag 5 januari 2021
TEAMS
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. 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

Regionaal programma voor jeugdactiviteiten
Korte inhoud: Er wordt een regionaal programma opgezet voor de jeugd, met subsidie vanuit
het Ministerie.
Het college besluit:
1. In te stemmen met het toezeggen van maximaal € 10.000,- voor het regionale programma
met jeugdactiviteiten dat wordt uitgevoerd onder regie van gemeente Hilversum.
2. Dit te dekken vanuit de nog te verkrijgen subsidie van het ministerie van VWS in mei
2021.

01.02

Periodieke check geheimhoudingen
Korte inhoud: Periodieke check opgelegde geheimhoudingen Gemeentewet
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het overzicht van opgelegde geheimhoudingen;
2. De in het overzicht opgenomen geheimhoudingen te behouden;
3. De geheimhouding ten aanzien van de volgende documenten op te heffen:
Samenwerkingsovereenkomst met Huizen m.b.t. Jihad d.d. 28 april 2015;
Privacyreglement MN Radicalisering d.d. 20 oktober 2015; Collegeverklaring ENSIA
2017 inzake informatiebeveiliging Suwinet d.d. 28 mei 2018; Oninbaar verklaren van
dubieuze debiteuren (bijlage overzicht vorderingen) d.d. 18 december 2018.

01.03

Beleidsvisie recreatie en toerisme Blaricum
Korte inhoud: Blaricum heeft gewerkt aan het opstellen van een beleidsvisie op het gebied
van recreatie en toerisme voor de komende jaren, en zet hiermee een stip op de horizon.
Het college besluit:
1. In te stemmen met de beleidsvisie recreatie en toerisme Blaricum.
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2. De visie ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

02

Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis

02.01

Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2021 Blaricum
Korte inhoud: Voor 2021 is er een DVO opgesteld waarin wordt aangegeven hoe de BEL
Combinatie in 2021 de ambtelijke capaciteit inzet ter realisatie van het collegeprogramma en
de programma's uit de begroting 2021.
Het college besluit:
De DVO 2021 vast te stellen.

02.02

bezwaar tegen werken op Voorland (strandverbreding)
Korte inhoud: Er is bezwaar ingediend, het advies dienaangaande van de commissie voor de
bezwaarschriften is hierbij opgevolgd.
Het college besluit:
1. zich te conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften,
2. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren,
3. voorts onder verwijzing naar het rapport van Groenestein B.V. van 5 augustus 2020 vast
te stellen dat het cunet van het grasland ( de grasweide) niet meer is afgegraven dan 2025 cm,
4. 4. de afwijzing van het handhavingsverzoek op het onderdeel strandverbreding in stand
te laten en het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

02.03

Kaders Regiobegroting Gooi en vechtstreek 2022-2025
Korte inhoud: financiële uitgangspunten die van betekenis zijn voor het opstellen van de
Regiobegroting 2022-2025. Deze kaderbrief is behandeld in het algemeen bestuur van 17
december 2020. De kaderbrief wordt overeenkomstig artikel 34b van de Wet
gemeenschappelijke regelingen door het dagelijks bestuur ter informatie toegezonden aan de
raden van de deelnemende gemeenten
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de Kaderbrief.
2. De Kaderbrief ter informatie door te sturen naar de raad.

02.04

Koopovereenkomst voor gronden op BusinessPark27
Korte inhoud: Een ontwikkelaar wil een koopovereenkomst sluiten voor gronden in
BusinessPark27 ten behoeve van een bedrijfspand in de A27-zone. Het gaat om een gebouw
met 12 kantoren- en bedrijfsunits. 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.
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03

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

03.01

Bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het verduurzamen van 83 woningen in
Blaricum van de Stichting
Korte inhoud: Geadviseerd wordt het advies van de commissie voor de bezwaarschriften in
dezen te volgen.
Het college besluit:
1. Het bewaar van bezwaarmaker 1 niet-ontvankelijk te verklaren voor zover het betreft de
woningen waarbij hij geen omwonende is, noch zicht hierop heeft,
2. De overige bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
3. Het bestreden besluit in stand te laten met aanvulling van de motivering voor wat betreft
welstand, met wijziging van de ontheffing voor de nokhoogte en met aanvulling van een
belangenafweging voor het verlenen van de ontheffing.

04

Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop

04.01

Raadsinformatiebrief subsidie terugdringen dak- en thuisloosheid
Korte inhoud: De raad wordt door middel van een informatiebrief geïnformeerd over de
toekenning subsidie voor het terugdringen van dak- en thuisloosheid.
Het college besluit:
De raad te informeren met bijgevoegde informatiebrief over de toekenning van subsidie voor
het terugdringen van dak- en thuisloosheid.

04.02

Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: De commissie voor de bezwaarschriften heeft u geadviseerd het
bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. Met dit
voorstel wordt u voorgesteld het advies van de commissie voor de bezwaarschriften te
volgen.
Het college besluit:
1. Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
2. het bestreden besluit tot verlaging van de uitkering met 100% van 1 september 2020 tot
en met 30 september 2020 in stand te laten.

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. 12 januari 2021.
Voorzitter,

Waarnemend secretaris

Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

De heer P. H. van Dijk
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