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

Dinsdag 26 juli 2022
Blaricum
11.00 uur
Mw. J.N. de Zwart-Bloch
Dhr. P.H. van Dijk

Aanwezig

Mw. J.N. de Zwart-Bloch (voorzitter), Mw. A.M. Kennis (wethouder), Dhr.
F.C. Cornelis (wethouder), Mw. J.M.G. Lanphen (wethouder), Dhr. P.H.
van Dijk (secretaris)
-

Afwezig

01

Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

01.01

B&W Besluitenlijst Blaricum d.d. 19 juli 2022 (concept)
Het college besluit de B&W openbare besluitenlijst van 19 juli 2022 gewijzigd vast te stellen.

02

Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis

02.01

Verordening nadeelcompensatie Blaricum 2023
Korte inhoud:
In de Omgevingswet wordt het begrip planschade vervangen door nadeelcompensatie.
Nadeelcompensatie is breder, naast ruimtelijke ordening maken ook andere domeinen
hier deel van uit (zoals milieu, water, gezondheid en bodem). Om die reden is het van
belang om een nieuwe verordening vast te stellen.
Het college besluit:
1. in te stemmen met de Verordening nadeelcompensatie gemeente Blaricum 2023;
2. de raad te vragen de Verordening nadeelcompensatie gemeente Blaricum 2023 vast te
stellen.
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02.02

Meicirculaire
Korte inhoud:
Raadsinformatiebrief Ontwikkeling gemeentefonds naar aanleiding meicirculaire 2022.
Het college besluit kennis te nemen van de raadsinformatiebrief en deze versturen naar de
raad.

02.03

Raadsinformatiebrief Beoordeling duurzaamheidsargument van sloop-nieuwbouw ten
opzichte van transformatie bij de herontwikkeling van het Tergooi terrein Blaricum
Korte inhoud:
In deze informatienota wordt de gemeenteraad geïnformeerd over het resultaat van
beoordeling van de onderbouwing voor sloop-nieuwbouw boven transformatie. De
beoordeling is uitgevoerd door Traject, een externe deskundige. Daarnaast gaat deze nota
in op een globale strategiebepaling naar een besluitvorming toe.
Op verzoek van de initiatiefnemer heeft het college een voorstel aan de raad gedaan om de
huidige vastgestelde Nota van Randvoorwaarden (NvR) op onderdelen gewijzigd vast te
stellen. De reden hiertoe is, dat de initiatiefnemer bij de uitwerking van hun
stedenbouwkundige visie, gekozen heeft voor sloop-nieuwbouw terwijl de gemeenteraad in
NvR is uitgegaan van behoud van het bestaande gebouw en transformatie.
Het college besluit kennis te nemen van de raadsinformatiebrief, met als bijlage het rapport
van Traject d.d. 29 juni 2022, en deze te versturen naar de raad en de initiatiefnemer.

03

Portefeuille wethouder de heer F. Cornelis

03.01

Jaarstukken 2021 en bestemming resultaat 2021OFGV, 3e begrotingswijziging 2022
Korte inhoud:
De raad wordt in de gelegenheid gesteld om, conform artikel 25 lid 3 van de
Gemeenschappelijke Regeling, een zienswijze te geven op de voorgestelde
resultaatbestemming 2021 van de OFGV. Tevens wordt de raad in de gelegenheid gesteld
om een zienswijze te geven op de voorgestelde 3e begrotingswijziging 2022 OFGV.
Het college besluit:
1. de raad voor te stellen als zienswijze in te stemmen met de voorgestelde
resultaatbestemming 2021 OFGV;
2. de raad voor te stellen als zienswijze in te stemmen met de 3e begrotingswijziging 2022
OFGV.

04

Portefeuille wethouder mevrouw J. Lanphen

04.01

Aanpassing verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
Korte inhoud:
Gemeenten hebben zorgplicht voor de huisvesting van het onderwijs. Op welke wijze aan
deze wettelijke taak uitvoering wordt gegeven is opgenomen in de Verordening
voorzieningen huisvesting onderwijs Blaricum 2015. De gemeente Blaricum volgt in grote
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lijnen de modelverordening van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG), die
waar nodig aan de lokale situatie is aangepast. De VNG heeft op basis van ervaringen,
ontwikkelingen en wettelijke wijzigingen een aantal aanpassingen voorgesteld. Reden om
een gewijzigde verordening voor te leggen.
Het college besluit de raad voor te stellen de Verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs gemeente Blaricum 2022 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Blaricum en in werking te laten
treden op de dag na de bekendmaking.
05

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W Blaricum d.d. dinsdag 2 augustus 2022.

Voorzitter

Secretaris

mw. J.N. de Zwart-Bloch

dhr. P.H. van Dijk
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