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

:
:
:
:
:
:

Afwezig

: -

01.

maandag 29 juni 2020
gemeentehuis Blaricum
13:00 uur
16:00 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. Actualiseren archiefdocumentatie en verantwoordingsrapportage van de archivaris over
2019
Het college besluit:
1. De Archiefverordening vast te stellen en ter vaststelling aan de raad aan te bieden.
2. De Beheerregeling Informatie Beheer vast te stellen en ter kennisname aan de raad aan
te bieden.
3. Het Aanwijs- benoemingsbesluiten Informatie Beheer vast te stellen en ter kennisname
aan de raad aan te bieden.
4. Het toezichtsrapport ter kennisname aan te nemen, de raad hierover te informeren en
het rapport ter verantwoording aan de provincie aan te bieden voor 15 juli 2020.
5. De provinciale bevindingen over 2018-2019 ter kennisname aan te nemen en de raad te
informeren.
02.

Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis

02.01. Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2019
Het college besluit:
1. het jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2019 vast te stellen;
1. 2. het jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2019 ter kennisname aan de
raad te sturen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.
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03.

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

03.01. Milieujaarverslag 2019 en jaarrapportage OFGV 2019
Het college besluit:
1. Het milieujaarverslag, waarin wordt vermeld welke werkzaamheden en activiteiten
in 2019 op het gebied van milieu en duurzaamheid zijn uitgevoerd, vast te stellen.
2. De jaarrapportage OFGV 2019, waarin onder meer de uitgevoerde werkzaamheden
op het gebied van milieuvergunningverlening en handhaving zijn opgenomen, vast te
stellen.
3. De beide rapportages ter kennis aan de raad aan te bieden
04.

Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop

04.01. Campagne tegen houtstook
Het college besluit om hierover een artikel op te nemen bij de eerstvolgende herziening van
de APV.
05.

Rondvraag

05.01. Ondertekening brandbrief G&V gemeenten
Het college stemt in met de inhoud van de brief en wil wel mede ondertekenen als het
gemeentelogo van de deelnemende gemeenten wordt toegevoegd aan de brief.
05.02. RIB allonge gemeente Alliantie
Het college stemt in met de raadsinformatiebrief.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 6 juli 2020,

Dhr. P.H. van Dijk
secretaris

Mw. J.N. de Zwart-Bloch
Voorzitter
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