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

Dinsdag 2 februari 2021
Gemeentehuis Blaricum
10.00 uur
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
De heer P.H. van Dijk

Aanwezig

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 (Waarnemend secretaris)
-

Afwezig

01

Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

01.01

B&W Besluitenlijst Blaricum d.d. 26 januari 2021
Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 26 januari 2021 ongewijzigd vast te
stellen.

01.02

Agendastukken OFGV Algemeen bestuur vergadering 3 februari 2021
Korte inhoud: Op woensdag 3 februari 2021 vindt de volgende vergadering van het
Algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek (OFGV)
plaats. De toegestuurde agenda met bijbehorende stukken worden ter kennisneming
aan het college aangeboden.
Het college heeft kennis genomen van de bijgevoegde agendastukken ten behoeve
van de vergadering van Algemeen Bestuur OFGV van 3 februari 2021.

01.03

Aanwijzingsbesluit toezichthouders
Korte inhoud: Middels dit besluit wordt een ambtenaar aangewezen die bij of
krachtens wettelijk voorschrift belast is met het houden van toezicht op de naleving
van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift.
Het college besluit:
1. aan te wijzen als toezichthouder ingevolge de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo), de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) en de
Algemene wet bestuursrecht (Awb): mevrouw Daphne Leertouwer en de heer
Ruben Tromp. Dit besluit treedt in werking op 2 februari 2021 en eindigt zodra er
geen sprake meer is van een dienstbetrekking.
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02

Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis

02.01

Overdracht grond sluis Blaricummermeent en recht van opstal fietspad
Korte inhoud: Vastleggen van afspraken over en weer met het Waterschap in de
Blaricummermeent over de sluis en de Gooise Zomerkade.
Het college besluit:
1. Bijgevoegde koopovereenkomst aan te gaan ten behoeve van de verkoop van een
stuk grond onder de sluis aan het Waterschap.
2. De inkomsten ad € 1,00 ten behoeve van deze verkoop te verantwoorden in het
project Blaricummermeent.
3. Bijgevoegd recht van opstal om niet te vestigen ten behoeve van een fietspad
over de Gooise Zomerkade en de sluis.
4. De kosten ad € 1.200,00 ten behoeve van het vestigen van het recht van opstal te
verantwoorden in het project Blaricummermeent.

03

Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop

03.01

Concept-raadsinformatiebrief ventilatie scholen
Het college besluit in te stemmen met de raadsinformatiebrief.

03.02

Voortgang verbeteren maatschappelijke functie de Malbak
Korte inhoud: In de RTG van 20 oktober 2020 is een voorstel behandeld om onderzoek
te doen naar het bouwkundig aanpassen van het sociaal cultureel centrum de Malbak.
Conclusie was dat voorafgaand aan een dergelijk onderzoek het wenselijk is om eerst
een goed beeld te krijgen van de behoefte van bewoners aan welzijnsactiviteiten in
het sociaal domein. De portefeuillehouder heeft daarom een gefaseerde aanpak
toegezegd waarbij het college eerst een behoeftepeiling organiseert via het breed
burgerplatform in de Bijvanck en Blaricummermeent.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de opzet van een behoeftepeiling om na te gaan waar de
wensen van omwonenden en gebruikers liggen omtrent functie en aanbod van
sociaal cultureel centrum de Malbak.
2. De geraamde kosten ad € 4.743 (inclusief btw) te verantwoorden op het budget
preventief voorveld 2021 (91610000 Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd
442068 subsidie preventief voorveld) en te dekken ten laste van de stelpost
subsidies 442999.
3. De Raad middels bijgaande raadsinformatiebrief over deze opzet te informeren.
Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 2 februari 2021.
Voorzitter,

Waarnemend secretaris

Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

De heer P. H. van Dijk
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