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

Dinsdag 1 maart 2022
Gemeentehuis Blaricum
10.00 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), mw.
M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer (wethouder), dhr. G.C. Knoop (Wethouder),
dhr. P.H. van Dijk (secretaris)
--

Afwezig

1 Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
1.1 B&W besluitenlijst van 22 februari 2022
Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 1225 februari 2022 ongewijzigd vast te stellen.
1.2 Samenwerkingsovereenkomst Delta Fiber
Korte inhoud: Ten behoeve van het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst met Delta
Fiber dient een volmacht te worden gegeven voor wethouder A.M. Kennis
De burgemeester besluit: volmacht te verlenen aan wethouder mevrouw A.M. Kennis (wethouder) om
deze samenwerkingsovereenkomst namens de gemeente Blaricum te ondertekenen.
2.

Portefeuillehouder wethouder mevrouw A.M. Kennis

2.1 Uitvoeringsprogramma VTH 2022 en Uitvoeringsprogramma VTH OFGV 2022
Korte inhoud: Vaststellen Uitvoeringsprogramma Vergunningen, handhaving en toezicht 2022 voor de
gemeente Blaricum en dit ter kennisname aan de raad te sturen. Tevens wordt voorgesteld om het
jaarprogramma VTH 2022 OFGV vast te stellen en dit ter kennisname aan de raad te sturen..
Het college besluit:
1. het uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2022 vast te stellen en dit ter
kennisname aan de raad te sturen;
2. het uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving OFGV 2022 Blaricum vast te
stellen en dit ter kennisname aan de raad te sturen.
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4.

Portefeuillehouder wethouder de heer G.C. Knoop

4.1 Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep
Korte inhoud: Als gevolg van het uittreden van de gemeente Weesp uit de Gemeenschappelijke
Regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep (GR), dient de tekst van de GR te worden aangepast. Van
de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de GR in zijn geheel te toetsen aan de huidige wet- en
regelgeving. Het college stelt de GR vast nadat de raad is gevraagd deze te toetsen op strijd met het
recht en/of het algemeen belang. In dit voorstel wordt ingegaan op de wijzigingen van de GR en wordt
aangetoond dat er geen sprake is van strijd met het recht en/of het algemeen belang.
Het college besluit:
1. in te stemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap
Tomingroep per 1 januari 2022 onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad.
2. de gemeenteraad voor te stellen toestemming te verlenen aan het college om in te stemmen met
de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep.
4.2 Uittredingsovereenkomst GNR Noord-Holland en Gooise gemeenten
Korte inhoud: De definitieve uittredingsovereenkomsten van GNR met Amsterdam en de provincie
Noord-Holland zijn gereed en kunnen worden ondertekend.
Het college besluit:
1. de definitieve uittredingsovereenkomsten GNR met Amsterdam en de provincie Noord-Holland te
onderschrijven, inclusief de Gooise Natuuragenda;
2. de burgemeester besluit: De portefeuillehouder natuur/GNR te machtigen om de
uittredingsovereenkomsten met Amsterdam en de provincie Noord-Holland te ondertekenen.

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 8 maart 2022,

Voorzitter,

Secretaris

Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

De heer P. H. van Dijk
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