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

Afwezig

:
:
:
:
:
:

maandag 6 april 2020
gemeentehuis Blaricum
13:00 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)
: -

01.

Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

01.01.

Besluitenlijst B&W Blaricum
De besluitenlijst is conform vastgesteld.

01.02.

Voorstel huwelijken

01.02.01. Aangepaste voorschriften huwelijken/geregistreerd partnerschappen
Het college besluit:
1. Bij een kosteloos of regulier huwelijk of een geregistreerd partnerschap maximaal 7
personen toe te staan. (BABS, het bruidspaar en maximaal 4 getuigen: Hierbij de
vastgestelde RIVM maatregelen en het 1,5 meter afstand houden tot elkaar in acht
nemen;
2. Dit besluit per direct in te trekken op het moment dat de nadere maatregelen over
wettelijk voorgeschreven samenkomsten door het kabinet zijn ingetrokken.
02.

Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis

02.01.

Vaststellen beleidsregel intrekken omgevingsvergunning gemeente Blaricum
Het college besluit:
1. de beleidsregel intrekking omgevingsvergunning gemeente Blaricum vast te stellen;
2. de beleidsregel via de wettelijk voorgeschreven weg bekend te maken;
3. de raad per raadsinformatiebrief te informeren.

02.02.

Verhuur perceel Goyergracht Noord
Het college besluit:
1. Het perceel gelegen aan de Goyergracht Noord te verhuren tegen een
marktconforme prijs.
2. De huurinkomsten te verantwoorden op kostenplaats 91030000/536000 (overige
gebouwen en gronden/ opbrengsten huren).
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03.

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

03.01.

Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) ’t Gooi
Het college laat de raad besluiten om:
1. Te starten met de voorbereiding en uitvoering van de HOV-infrastructuur;
2. Voor de voorbereiding van de HOV-infrastructuur een budget beschikbaar te stellen
van € 235.000, welke wordt doorbelast aan de provincie;
3. Begrotingswijziging 5-2020 vast te laten stellen;
4. Baten en lasten voor 2021 op te nemen in de kadernota/begroting 2021.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 15 april 2020,

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