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

Dinsdag 2 november 2021
Gemeentehuis te Blaricum
10.00 uur
Mw. J.N. de Zwart-Bloch
Dhr. P.H. van Dijk

Aanwezig

Mw. J.N. de Zwart-Bloch (burgemeester), Mw. A.M. Kennis (wethouder), mw.
M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer (wethouder), 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. 26 oktober 2021 (concept)
Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 26 oktober 2021 ongewijzigd vast te stellen.
1.2 Benoeming leden van het Gemeentelijke hoofd- en centraal stembureau
Korte inhoud: In verband met het vertrek van vier leden van het Gemeentelijk hoofd- en centraal
stembureau is het noodzakelijk om in deze opengevallen plaatsen lte voorzien. Er geldt een
vergaderquotum van drie leden, dit minimum aantal moet te allen tijden beschikbaar zijn voor het
Gemeentelijk hoofd- en centraal stembureau. Hierdoor is de invulling van de opengevallen plaatsen
urgent.
Het college besluit:
1.1. akkoord te gaan met de tussentijdse benoeming van twee leden van het Gemeentelijk hoofd- en
centraal stembureau:
- de heer P.H. van Dijk, lid tevens plaatsvervangend voorzitter
- mevrouw T. de Jong, lid
1.2. akkoord te gaan met de benoeming van de leden van het Gemeentelijk hoofd- en centraal
stembureau per 1 januari 2022:
- de burgemeester, mevr. J.N. de Zwart-Bloch tevens voorzitter
- de heer P.H. van Dijk lid tevens plaatsvervangend voorzitter
- mevrouw T. de Jong, lid
- mevrouw D. Doorhof, lid
- mevrouw M. Hanegraaf
- mevrouw M. van der Marel, plaatsvervangend lid
- mevrouw P.M. van Dijk, plaatsvervangend lid
- mevrouw W.A. van Raaij, plaatsvervangend lid.
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1.3 Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: Beslissing op bezwaar tegen besluit op Wob-verzoek

Het college en de burgemeester, ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft, besluiten :
1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit te wijzigen conform
bijgevoegde beslissing op bezwaar (bijlagen 6 en 7);
2. het bestreden besluit voor het overige in stand te laten;
3. het verzoek om vergoeding van de proceskosten voor een bedrag van € 1.068 toe te kennen.
2. Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis
2.1 Verkoop grond naast Windvang 2 in Blaricum
Korte inhoud: Onder voorbehoud van goedkeuring college is met de aankomend eigenaar van de
woning Windvang 2 overeenstemming bereikt over de aankoop van een stuk grond naast de woning.
Het college besluit:
2.1. een deel van het perceel gelegen naast Windvang 2 te verkopen aan de nieuwe eigenaren;
2.2. de inkomsten ad € 21.000,00 te verantwoorden op kostenplaats 91030000/531000 (Overige
gebouwen en gronden/opbrengst van grondverkopen) en e.e.a. te verwerken in het
rekeningresultaat 2021.
2.2 Bestuursrapportage Regio Gooi en Vechtstreek 2021 en begrotingswijziging 2021-10
Korte inhoud: Bestuursrapportage over de verwachte baten en lasten per eind 2021. Hierbij worden
wijzigingen doorgevoerd in de Regiobegroting 2021 met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage
tot gevolg. Bij verhoging van de gemeentelijke bijdrage worden de gemeenteraden in de gelegenheid
gesteld een zienswijze kenbaar te maken.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de bestuursrapportage;
2. de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de begrotingswijziging en verder geen
zienswijze in te dienen.
2.3 Raadsinformatiebrief Monitor Plabeka 2020-2021
Korte inhoud: de Monitor Plabkea geeft een beeld van de omvang en toekomstbestendigheid van de
werklocaties (kantoren, bedrijventerreinen en gemengde terreinen) in de Metropoolregio Amsterdam
(MRA). Het ijkmoment van de monitor is 1 januari 2021, waardoor de effecten van de coronacrisis al
enigszins meegenomen zijn. Uit deze monitor blijkt dat in de MRA de werkfunctie op steeds meer
plaatsen door de woonfunctie verdrukt wordt. Dit leidt tot een scheve balans van wonen en werken;
wat nadelig is voor een inclusieve regio. Voor alle werknemers, maar vooral de productiegeschoolden
is de nabijheid van werkgelegenheid in hun (deel)regio van groot belang. In regio’s waar een krapte is
aan werklocaties, in het bijzonder aan bedrijventerreinen en gemengde terreinen, komt de nabijheid
van deze werkgelegenheid in gevaar. Tegelijkertijd zijn er incourante werklocaties, waar
herstructurering; intensivering en/of transformatie nodig is.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de Raadsinformatiebrief;
2. de raadsinformatie door te geleiden naar de gemeenteraad.
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3. Portefeuille wethouder mevrouw M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer
3.1 Informatienota Bouwvenen start participatie ontwerp
Korte inhoud: Er is gestart met overleg met een klankbordgroep bewoners voor het project
Bouwvenen en vervolgstappen
Het college besluit: in te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze te verzenden naar de raad.
3.2 Participatie bij aanvraag van een Omgevingsvergunning
Korte inhoud: In artikel 7.4 van de Omgevingsregeling staat een plicht voor de aanvrager van een
omgevingsvergunning om bij zijn aanvraag aan te geven of hij aan participatie heeft gedaan zo ja, hoe
hij dit heeft gedaan en wat de resultaten zijn. In dit voorstel worden kaders gegeven voor de invulling
van participatie bij een aanvraag van een Omgevingsvergunning.
Het college besluit:
1. de raad voor te stellen om bij een vergunningaanvraag voor binnenplanse omgevingsactiviteiten te
stimuleren dat afstemming plaatsvindt met de omgeving;
2. de raad voor te stellen om bij een vergunningaanvraag voor buitenplanse omgevingsactiviteiten,
participatie verplicht te stellen en deze verplichtstelling op te nemen in de Inspraakverordening en
in het op te stellen omgevingsplan.
4.

Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop

4.1 Mandaat inkoop inburgering
Korte inhoud: de regio Gooi en Vechtstreek heeft o.a. voor de Wmo en Jeugdwet mandaat om
voorzieningen in te kopen voor de gemeenten. Voor inburgeringstrajecten is dat nog niet zo. Om het
inkooptraject juridisch passend af te sluiten, is het nodig voorafgaand aan de opdrachtverlening de
regio Gooi en Vechtstreek daartoe te mandateren. Via dit voorstel wordt dit geregeld.
Het college besluit:
1. de directeur Regio Gooi & Vechtstreek mandaat te verlenen om
 conform de Aanbestedingsleidraad Inburgeringstrajecten gunningsbesluiten te nemen
overeenkomsten aan te gaan
 verweer te voeren in het geval van een geschil in verband met de (Europese) aanbestedingen,
waarbij de kosten van de procedure evenredig worden verdeeld over de deelnemende
gemeenten;
2. de directeur Regio Gooi & Vechtstreek bevoegdheid te verlenen om ondermandaat te verlenen
tot het nemen van gunningsbesluiten aan de daarmee belaste medewerker(s) van de Regio Gooi
& Vechtstreek;
3. de directeur Regio Gooi & Vechtstreek volmacht te verlenen om binnen de kaders van het
bevoegdhedenbesluiten van de Regio Gooi & Vechtstreek over te gaan tot ondertekening van de
privaatrechtelijke overeenkomsten die met toepassing van bovenstaand mandaat tot stand
komen;
4. het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek te verzoeken het mandaat schriftelijk te
aanvaarden.
4.2 Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: Er zijn 2 bezwaarschriften ingediend tegen besluiten tot het verminderen van het aantal
minuten huishoudelijke hulp per week. De commissie voor de bezwaarschriften heeft geadviseerd om
1 bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren, 1 bezwaarschrift niet-ontvankelijk te
verklaren en de bestreden besluiten in stand te laten. Voorgesteld wordt om de adviezen van de
commissie te volgen.
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Het college besluit:
1. het bezwaarschrift van bezwaarmaker 1 ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
2. het bestreden besluit in stand te laten;
3. het bezwaarschrift van bezwaarmaker 2 niet-ontvankelijk te verklaren;
4. het bestreden besluit in stand te laten.
4.3 Uittredingsovereenkomst GNR Provincie Noord Holland en Gooise gemeenten
Korte inhoud: Voor de provincie Noord-Holland is de wens tot uittreding als participant van GNR
gebaseerd op good governance en gelijkberechtiging. De Provincie vindt het ongewenst om participant
en bestuurslid te zijn van een stichting waaraan zij subsidies verstrekt en waarvan zij
vergunningaanvragen beoordeelt. Daarnaast wil de Provincie alle in haar provincie actieve beheerders
van natuurgebieden op een gelijke manier behandelen. Het verstrekken van een
participantenbijdrage, die andere beheerders niet ontvangen en die aanvullend is op voor alle
beheerders beschikbare subsidies voor natuurontwikkeling en - beheer, past hier niet bij. De Provincie
heeft deze bezwaren vanaf 2015 in het bestuur van het GNR kenbaar gemaakt. Vanaf 2016 stemt de
provincie niet meer in met de GNR begroting. In 2018 heeft het college van GS de Gooise colleges van
B&W formeel per brief te kennen gegeven niet langer participant van GNR te willen zijn en gezien de
eerdere mislukte pogingen van de provincie en gemeente Amsterdam daarbij het juridische traject in
te willen gaan.
Het college besluit:
1. onder voorbehoud van wensen en bedenkingen van de Raad van Blaricum, in te stemmen met:
I.
het onderhandelingsresultaat, bestaande uit een afkoopsom van 16 miljoen euro plus een
bijdrage van 1,4 miljoen euro ter bestrijding van de stikstofproblematiek;
II.
de uittredingsovereenkomst;
III.
de Gooise natuuragenda;
2. de Raad voor te stellen geen wensen en bedenkingen in te brengen ten aanzien van de
uittredingsovereenkomst Provincie Noord Holland en de Gooise Natuuragenda.
Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 9 november 2021

Voorzitter,
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Secretaris
De heer P. H. van Dijk
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