Besluitenlijst
Gemeente Blaricum - college van B&W

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

:
:
:
:
:
:

Afwezig

:

01.

:

woensdag 15 april 2020
Via TEAMS
13:00 uur
15:00 uur
Mevrouw A.M. Kennis (Wethouder), loco-burgemeester
De heer. P.H. van Dijk
Mw. A.M. Kennis (Wethouder), mw. E.J.M. Boersen-De Jong
(Wethouder), dhr. G.C. Knoop (Wethouder), dhr. P.H. van Dijk
(secretaris)
Mw. J.N. de Zwart-Bloch (Burgemeester)

Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

01.01. Besluitenlijst B&W Blaricum
De besluitenlijst is conform vastgesteld.
01.02. Zienswijze jaarstukken 2019 en programmabegroting 2021 Veiligheidsregio Gooi en
Vechtstreek (VRGV)
Het college besluit:
1. De voorgestelde zienswijze op de jaarstukken 2019 en programmabegroting 2021 van de
veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vast te stellen.
2. De stukken door te geleiden naar de raad ter vaststelling van de zienswijze.
01.03. Regionaal Risicoprofiel 2020 Veiligheidsregio's Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Het college besluit:
1. In te stemmen met de zienswijze op het Regionaal Risicoprofiel 2020, inclusief wensen voor
het Regionaal Beleidsplan 2021-2024, zoals weergegeven in bijgevoegde brief;
2. De stukken door te geleiden naar de raad ter vaststelling van de zienswijze.
02.

Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis

02.01. Koopovereenkomst bouwkavel G-8 (deelplan G3 in de Blaricummermeent)
Het college besluit om in te stemmen met de bijgevoegde koopovereenkomst betreffende een
stuk grond in deelplan G van de Blaricummermeent bestemd voor de bouw van een vrijstaande
woning.
02.02. Vaststellen van de conceptjaarstukken 2019 ten behoeve van de accountantscontrole.
Het college besluit:
1. Het concept van de jaarstukken 2019 vast te stellen ter controle door de accountant;
2. Hierbij de portefeuillehouder financiën te machtigen eventuele tekstuele wijzigingen aan te
laten brengen in de versie voor de accountant.
02.03. Kaderbrief BEL Combinatie 2021
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de kaderbrief 2021 BEL Combinatie
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03.

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

03.01. Jaarschijf 2020
Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de afspraken in de jaarschijf 2020.
2. De portefeuillehouder te mandateren voor het tekenen van de jaarschijf 2020 namens het
college van Burgemeester en Wethouders.
03.02. Besluit op bezwaar
Het college besluit:
1. Het advies van de commissie voor de bezwaarschriften van 9 maart 2020 naar aanleiding van
het door bezwaarmaker op 3 januari 2020 ingediende bezwaarschrift tegen het besluit van 25
november 2019 tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het vellen van 1 boom
(Slangenden) op het perceel Burriehout 3 en 4 te Blaricum, over te nemen;
2. Het ingediende bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
3. Het bestreden besluit van 25 november 2019 in stand te laten, waarbij wij vergunninghouder
nadrukkelijk op het voorschrift in de onderhavige omgevingsvergunning wijzen dat vóórdat
overgegaan kan worden tot kap uitdrukkelijke toestemming van bezwaarmaakster benodigd is.
03.03. Laantje van Alberts 2
Het college besluit om het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het
bestreden besluit met aanvulling van motivering in stand te laten.
Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 20 april 2020,

Dhr. P.H. van Dijk
secretaris
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Mw. J.N. de Zwart-Bloch
voorzitter
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