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

Dinsdag 17 augustus 2021
Gemeentehuis te Blaricum
10.00 uur
Mw. J.N. de Zwart-Bloch
Mw. M. van der Marel

Aanwezig

Mw. J.N. de Zwart-Bloch (Burgemeester), mw. M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer
(wethouder), mw. M. van der Marel (Locosecretaris)

Afwezig

Mw. A.M. Kennis (Wethouder), dhr. G.C. Knoop (Wethouder), dhr. P.H. van
Dijk (Secretaris)

1. Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
1.1 B&W Besluitenlijst d.d. 10 augustus 2021 (concept)
Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 10 augustus 2021 ongewijzigd vast te stellen.
1.2 Jaarstukken 2020 en zienswijze resultaatbestemming 2020 OFGV Zienswijze 1e begrotingswijziging
2022 OFGV
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 2020
van de OFGV. Tevens wordt de raad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven op de
voorgestelde 1e begrotingswijziging 2022 OFGV.
Het college besluit:
1. de raad voor te stellen als zienswijze in te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming
2020 OFGV;
2. De raad voor te stellen als zienswijze in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2022.
4. Portefeuille burgemeester de heer G.C. Knoop
4.1 Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: Er is een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit tot het wijzigen van het aantal
minuten huishoudelijke hulp van 180 minuten naar 130 minuten per week. De commissie voor de
bezwaarschriften heeft op 9 augustus 2021 het advies uitgebracht om het bezwaarschrift ontvankelijk
en ongegrond te verklaren en het besteden besluit in stand te laten. Voorgesteld wordt om het advies
van de commissie te volgen.

B&W Besluitenlijst d.d. 17 augustus 2021

Pagina 1 van 2

Het college besluit:
1. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
2. het bestreden besluit in stand te laten.
Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 24 augustus 2021,

Voorzitter,
Mw. J.N. de Zwart-Bloch
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