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

Dinsdag 14 december 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)

1. Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
1.1 B&W Besluitenlijst d.d. 7 december 2021 (concept)
Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 7 december 2021 ongewijzigd vast te stellen.
1.2 Subsidieregeling CTB gelden
Korte inhoud: Het kabinet heeft –via de veiligheidsregio’s- financiële middelen ter beschikking gesteld ter
tegemoetkoming aan de lasten voor de invoering van controles van de zogenaamde
coronatoegangsbewijzen (CTB) bij de horeca. Met bijgevoegde subsidieregeling willen we de
horecagelegenheden die zich hiervoor aangemeld hebben van een financiële impuls voorzien, binnen het
door het Rijk beschikbaar gestelde budget.
Het college stemt in met bijgevoegde Subsidieregeling controle coronatoegangsbewijzen.
1.3 Deelname aan het Bestuurlijk Interventie Team (BIT) Gooi en Vecht
Korte inhoud: Deelname aan het Bestuurlijk InterventieTeam (BIT) Gooi & Vecht in het kader van de
integrale aanpak ondermijnende criminaliteit.
Het college besluit: deel te nemen aan de pilot van 1 jaar (2022) van het Bestuurlijk Interventieteam Gooi
en Vechtstreek in het kader van de integrale aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit).
2. Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis
2.1 Stand van zaken kitesurfen, Stichtse Strand
Korte inhoud: Kitesurfen bij het Stichtse Strand is geen gelegaliseerde activiteit. Om de locatie eventueel
te legaliseren zal de gemeente met Rijkswaterstaat en de Provincie Noord- Holland om tafel gaan. Er zijn
eerste gesprekken geweest met Rijkswaterstaat over de randvoorwaarden. Dit is teruggekoppeld aan de
kitesurfvereniging. Graag brengen wij ook de gemeenteraad op de hoogte van wat wij besproken hebben.
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Het college besluit:
1. kennis te nemen van de huidige stand van zaken rondom het kitesurfen bij het Stichtse Strand;
2. bijgevoegde Raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad te versturen.
2.2 Addendum Convenant De Blaricummermeent 2011
Korte inhoud: Waternet (AGV) en de gemeente Blaricum zijn in november 2011 het Convenant De
Blaricummermeent overeengekomen. Daarbij zijn destijds taken, verantwoordelijkheden en een
bijbehorende kostenverdeling op hoofdlijnen tussen partijen vastgelegd. De ontwikkeling van de
Blaricummermeent is inmiddels nagenoeg afgerond. Waternet (AGV) en de gemeente Blaricum hebben in
overleg geconstateerd dat de afspraken uit het Convenant 2011 geactualiseerd dienen te worden. Deze
geactualiseerde afspraken hebben wij vastgelegd in het nu voorliggende Addendum (2021) op het
convenant De Blaricummermeent 2011. Waternet (AGV) en de gemeente hebben inmiddels nadere
afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud van de Blaricumse sluis (schutsluis), inclusief afspraken
over de betaling van een eenmalige bijdrage door Blaricum aan Waternet (AGV).
Het college besluit:
1. in te stemmen met bijgevoegd ‘Addendum Convenant De Blaricummermeent 2011’; zijnde de
actualisatie van gemaakte afspraken tussen gemeente en Waternet (AGV), dd. 07 december 2021;
2. de raad voor stellen in te stemmen met het ‘Addendum Convenant De Blaricummermeent 2011’;
3. aan wethouder A.M. Kennis het mandaat te verlenen om onderhavig Addendum Convenant De
Blaricummermeent 2011 te ondertekenen namens burgemeester en wethouders van de gemeente
Blaricum.
3. Portefeuille wethouder mevrouw M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer
3.1 Verzoek om VVGB van de gemeenteraad voor het herbouwen van bijgebouwen i.v.m.
het restaureren van monumentale boerderij aan het Fransepad 11
Korte inhoud: De initiatiefnemer heeft een verzoek bij de gemeente ingediend voor afwijking van het
huidige bestemmingsplan om een paar bestaande bijgebouwen te slopen en te herbouwen i.v.m. het
gewenste totaalplan voor het restaureren van de rijksmonumentale boerderij aan het Fransepad 11. Aan
dit plan kan alleen worden meegewerkt met toepassing van een uitgebreide afwijkingsprocedure waarbij
een Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) van de gemeenteraad nodig is.
Het college besluit:
1. in te stemmen met de motivering en het visiedocument voor de afwijking van het bestemmingsplan
i.v.m. de uitgebreide afwijkingsprocedure op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a.3 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
2. de gemeenteraad voor te stellen de Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) af te geven voor het
slopen en herbouwen van een paar bijgebouwen in het kader van het restauratietotaalplan voor de
rijksmonumentale boerderij op het Fransepad 11;
3. de Verklaring Van Geen Bedenkingen en de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage te leggen als de
gemeenteraad over het afgeven van de VVGB, positief heeft besloten.
3.1 Actualisatie Speelruimteplan Blaricum 2022-2030
Korte inhoud: De gemeenteraad heeft in 2010 het speelbeleidsplan vastgesteld. Dit speelbeleidsplan is
geëvalueerd en geactualiseerd. De raad wordt gevraagd het geactualiseerde speelbeleidsplan vast te
stellen en de voor realisatie benodigde budgetten beschikbaar te stellen.
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Het college besluit de raad voor te stellen:
1. het Speelruimteplan Blaricum 2022-2030 vast te stellen;
2. de voor uitvoering benodigde extra investeringsbudgetten van het speelruimteplan 2022-2030 op te
nemen in de investeringsplanning van de begroting 2023 en de bijbehorende extra afschrijvingslasten
op te nemen in de begroting 2023 en verder ten laste van het begrotingssaldo;
3. het investeringsbedrag voor jaarschijf 2022 ad € 147.000 beschikbaar te stellen;
4. de extra onderhoudskosten (€ 20.900) van 2022 ten laste te laten komen van het begrotingsresultaat
van 2022;
5. de structurele extra onderhoudskosten van € 20.900 ten laste te brengen van het begrotingssaldo van
2023 en verder’
6. de derde begrotingswijziging 2022 vast te stellen.
3.2 Contourendocument Omgevingsvisie Blaricum
Korte inhoud: In het contourendocument worden thema’s en opgaven aangereikt die bij het opstellen van
de omgevingsvisie aan de orde zijn.
Het college besluit de raad voor te stellen:
1. in te stemmen met het Contourendocument Omgevingsvisie Blaricum waarin zijn opgenomen:
 de te maken strategische keuzes t.a.v. ontwikkeling, gebruik, beheer, bescherming en behoud van
het grondgebied van de gemeente en
 de kaders voor de vorm van de omgevingsvisie en de kaders voor het participatieproces wat
doorlopen wordt bij het opstellen van de omgevingsvisie;
2. het contourendocument als vertrekpunt voor de op te stellen omgevingsvisie ter vaststelling aan te
bieden aan de gemeenteraad.
3.3 Aanvraag voor het uitbreiden van de Albert Heijn aan de Huizerweg 8 te Blaricum
Korte inhoud: Het uitbreiden van de Albert Heijn aan de Huizerweg 8 te Blaricum waarvoor de raad wordt
gevraagd een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen af te geven.
Het college besluit:
1. de raad voor te stellen de (ontwerp) Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) af te geven i.v.m. de
uitgebreide planologische afwijkingsprocedure op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a.3 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de uitbreiding van de Albert Heijn aan de
Huizerweg 8 te Blaricum;
2. de raad voor te stellen de (ontwerp) Verklaring Van Geen Bedenking (VVGB) aan te merken als
definitieve Verklaring Van Geen Bedenkingen, indien er geen zienswijzen tegen de verklaring worden
ingediend;
3. de raad voor te stellen geen exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 lid 2 sub a van de Wet
ruimtelijke ordening, vast te stellen.
4. Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop
4.1 Aanpassing statuten en ledenovereenkomst Gastvrije Randmeren
Korte inhoud: In 2013 is de coöperatie Gastvrije Randmeren opgericht, op dat moment zijn ook de
statuten in werking getreden. Deze statuten sluiten op een aantal punten niet langer aan op de bestaande
praktijk en werkwijze van de Coöperatie. De aangepaste statuten en verlengde ledenovereenkomst liggen
voor ter instemming.
Het college besluit:
1. in te stemmen met de voorliggende aangepaste statuten concept versie 2 augustus 2021;
2. in te stemmen met de voorliggende verlengde ledenovereenkomst concept versie 16 november 2021;
3. wethouder Knoop te mandateren om de statuten en ledenovereenkomst voor 1 april 2022 te
ondertekenen;
4. de Gemeenteraad over bovenstaande te informeren met toegevoegde Raadsinformatiebrief.
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4.2 Subsidievoorstel 2022 Blaricum
Korte inhoud: Als onderdeel van het besluitvormingsproces over de aanvragen van meerjarige subsidies
voor het jaar 2022 dienen door het college een aantal voor dat proces relevante besluiten te worden
genomen.
Het college besluit:
1. de lijst met risicoprofielen voor het jaar 2022 vast te stellen;
2. de beleidsuitgangspunten onder C. vast te stellen.

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 21 december 2021

Voorzitter,

Secretaris

Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

De heer P. H. van Dijk
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