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

Dinsdag 19 januari 2021
Gemeentehuis Blaricum
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

Besluitenlijsten B&W Blaricum d.d. 5 januari 2021 (gewijzigd) en 12 januari 2021
Het college besluit de besluitenlijst van 5 januari jl. gewijzigd vast te stellen en de
besluitenlijst van 12 januari jl. ongewijzigd vast te stellen.

01.02

Aanwijzen locaties voor de Tweede Kamer verkiezingen maart 2021
Korte inhoud: Op 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor de leden van de Tweede
Kamer. Het college wijst voor iedere verkiezing de stembureaus aan.
Het college besluit:
1. de stembureaus aan te wijzen, conform bijlage 1;
2. het inleverpunt voor de briefstembewijzen aan te wijzen, conform bijlage 2;
3. tellocaties voor de stembureaus van 15 en 16 maart aan te wijzen alsmede voor
het briefstembureau, conform bijlage 3;
4. de meerkosten voor de te nemen maatregelen m.b.t. Corona in de jaarrekening
2021 te verantwoorden en als ‘Coronakosten’ op te voeren.

02

Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis

02.01

Besluit op bezwaar
Korte inhoud:
Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren. Het bestreden besluit kan
in stand blijven.
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Het college besluit:
1. het advies van de commissie voor de bezwaarschriften van 21 oktober 2020 naar
aanleiding van het op 14 juli 2020 ingediende bezwaarschrift tegen het bestreden
besluit van 7 juli 2020 om op grond van artikel 5:37 van de Algemene wet
bestuursrecht ingevorderde verbeurde dwangsom van € 2.500,00, over te nemen;
2. het ingediende bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
3. het bestreden besluit van 7 juli 2020 in stand te laten.
02.02

Uitvoeringsprogramma VTH 2021en uitvoeringsprogramma VTH 2021 OFGV
Korte inhoud: Het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Vergunningen,
handhaving en toezicht 2021 voor de gemeente Blaricum en dit ter kennisname aan
de raad te sturen. Tevens wordt voorgesteld om het jaarprogramma VTH 2021 OFGV
vast te stellen en dit ter kennisname aan de raad te sturen.
Het college besluit:
1. het uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2021 vast te
stellen en dit ter kennisname aan de raad te sturen;
2. het uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving OFGV 2021
Blaricum vast te stellen en dit ter kennisname aan de raad te sturen.

02.03

Aanpassen gymzaal Dorp
Korte inhoud: Alweer enige tijd melden verschillende gebruikers van de gymzaal zich
met problemen met gladheid van de gymvloer. Ter voorkoming van deze problemen
zijn aanpassingen in de schoonmaak gedaan in overleg met de huidige leverancier en
gebruikers. Helaas heeft dit niet geleid tot een oplossing van het probleem met de
gladheid van de vloer. Om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren is actie
noodzakelijk. Een aantal leveranciers is dan ook gevraagd naar een oplossing voor de
gladde vloer.
Het college besluit:
1. de raad voor te stellen akkoord te gaan met het aanpassen van gymzaal Dorp;
2. de raad voor te stellen hiervoor een krediet van maximaal € 48.000,00 inclusief
btw beschikbaar te stellen;
3. de raad voor te stellen om begrotingswijziging 5-2021 vast te stellen.

02.04

Reactie op IBT-onderzoek provincie Noord-Holland Toezicht brandveiligheid
zorginstellingen
Korte inhoud: In 2019 is door de provincie Noord-Holland onderzoek verricht naar de
brandveiligheid bij zorginstellingen in de provincie. De provincie vraagt hier aandacht
voor en verzoekt gemeenten te reageren hoe vervolg is gegeven aan de
aanbevelingen in het onderzoek.
Het college neemt kennis van:
1. het rapport "Brandveiligheid zorginstellingen in de provincie Noord-Holland
2019";
2. de door de Brandweer Gooi- en Vechtstreek opgestelde brief d.d. 23 december
2020 met als onderwerp ‘Rapport brandveiligheid zorginstellingen’.

02.05

Ventilatieproblemen scholen
Korte inhoud: De scholen De Bijvanck en De Pionier hebben beiden een verzoek
ingediend bij de gemeente, om de gemeente een aanvraag te laten indienen bij het
Rijk inzake SUVIS. Dit is een landelijke regeling, waarin subsidie beschikbaar wordt
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gesteld om de ventilatie van een schoolgebouw te laten voldoen aan het bouwbesluit.
Dit is het advies van het RIVM inzake de verspreiding van het coronavirus. De subsidie
bedraagt 30% van de totale kosten.
De totale projectkosten bedragen € 593.808. Indien de subsidie wordt toegekend,
ontvangt de gemeente een bijdrage van € 178. 143. De gemeente kan dit vervolgens,
onder haar eigen voorwaarden, verstrekken aan de schoolbesturen.
Het college besluit:
1. op korte termijn de subsidieaanvraag in te dienen bij het RVO;
2. nadere afspraken te maken met de scholen over de financiering van de totale
investering.
3. De raad te informeren via een raadsinformatiebrief
02.06

Aanbesteding en gunning van het bestek BLAR 43c ‘Woonrijp maken deelplan D - De
Blaricummermeent’
Korte inhoud: In het kader van de ontwikkeling van de Blaricummermeent dient
deelplan D woonrijp te worden gemaakt. Hiervoor is onlangs een aanbesteding
gehouden.
Het college besluit:
in te stemmen met de gunning van het werk BLAR 43c ‘Woonrijp maken deelplan D De Blaricummermeent’ aan de firma Van Gelder B.V.

03

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

03.01

RRE subsidieregeling
Korte inhoud: Op 8 oktober 2019 is de landelijke Regeling Reductie Energiegebruik
(RRE) geïntroduceerd. Het doel van deze regeling is het verminderen van de CO2uitstoot door het treffen van eenvoudige energiebesparende maatregelen door
woningeigenaren. Via een eenmalige uitkering van het Rijk aan gemeenten kunnen
gemeenten projecten opzetten en een subsidieregeling invoeren om aan dit doel bij te
dragen. Per gemeente bedraagt de specifieke uitkering € 90,- per woning (dit is
inclusief uitvoeringskosten).
Het college besluit:
1. de “Subsidieregeling eenvoudige energiemaatregelen Blaricum” door middel van
de bijgevoegde artikelen vaststellen;
2. de directeur van het Duurzaam Bouwloket mandaat te verlenen om deze
subsidieverordening namens uw college uit te voeren, een en ander volgens het
bijgevoegde mandaatbesluit;
3. in te stemmen met het aangaan van de opdrachtverstrekking en
verwerkersovereenkomst.

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 26 januari 2021.
Voorzitter,

Waarnemend secretaris

Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

De heer P. H. van Dijk
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