Besluitenlijst
Gemeente Blaricum - college van B&W
Vergadering d.d.
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Waarnemend secretaris
Aanwezig

:
:
:
:
:
:

Afwezig

: -

01.

dinsdag 15 september 2020
Gemeentehuis Blaricum
10:00 uur
15:00 uur
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
De heer. P.H. van Dijk
: 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 (secretaris)

Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

01.01. Besluitenlijst B&W Blaricum
De besluitenlijst is conform vastgesteld.
01.02. Verrekening neveninkomsten 2019
Het college besluit vast te stellen dat er- conform bijgaande adviezen van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - voor de politieke ambtsdragers van gemeente
Blaricum over 2019 geen sprake is van een verrekeningsplicht met betrekking tot de
neveninkomsten.
01.03. Zienswijzeprocedure Jaarrekening en resultaatbestemming 2019 OFGV
Het college besluit:
1.
De raad als zienswijze voor te stellen in te stemmen met de voorgestelde
resultaatbestemming 2019 van de OFGV;
2.
Dit, vooruitlopend op en onder voorbehoud van besluitvorming in de raad per brief
van het college kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de OFGV;
3.
Het te ontvangen resultaat van € 6.338 te storten ten gunste te laten komen van het
rekeningresultaat 2020.
01.04. Functiebeschrijving gemeentesecretaris
Het college besluit de gewijzigde functiebeschrijving van gemeentesecretaris vast te stellen.
02.

Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis

02.01. Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
Het college besluit:
1. In te stemmen met de voorgelegde meerjarenraming 2021-2024 en het bijbehorend
raadsvoorstel;
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2. De portefeuillehouder financiën te mandateren tot het aanbrengen van eventuele door
het college aangegeven wijzigingen;

3. De uitvoeringsinformatie programmabegroting 2021 - 2024 vast te stellen.
03.

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

03.01. Vaststelling Doelgroepenverordening
Het college besluit om de Doelgroepenverordening 2020 gemeente Blaricum ter vaststelling
aan de raad aan te bieden.
03.02. Besluit op bezwaar tegen omgevingsvergunning tweede fase voor het bouwen van 28
appartementen met zo
Het college van Blaricum besluit:
1. Het advies van de commissie van bezwaarschriften d.d. 7 september 2020 naar
aanleiding van het bezwaarschrift d.d. 13 januari 2020 tegen het bestreden besluit van
17 april 2019 geheel over te nemen;
2. Het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren;
3. Het bestreden besluit van 17 april 2019 te herroepen;
4. De aanvraag voor de omgevingsvergunning tweede fase opnieuw te behandelen met
toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure.
04.

Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop

04.01. Informatiebrief Subsidieaanvraag Dak en Thuisloosheid
Het college stemt in met de raadsinformatiebrief.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 22 september 2020,

Dhr. P.H. van Dijk
secretaris

Mw. J.N. de Zwart-Bloch
Voorzitter
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