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Gemeente

~~ Blaricum
Besluitenlijst
Gemeente Blaricum -college van B&W

Vergadering d.d.
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Waarnemend secretaris
Aanwezig

01.

dinsdag 22 september 2020
Gemeentehuis Blaricum
10:00 uur
15:00 uur
Mw. 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 gewijzigd vastgesteld.
01.02. Onderzoeksresultaat Waar staat je gemeente — Blaricum
Het college besluit:
1. Kennis to nemen van de resultaten van het onderzoek.
2. De raad to informeren door het sturen van een RIB en de rapportage.
3. Tot het publiceren van de resultaten van het onderzoek op
www.waarstaatjegemeente.nl en op de gemeentelijke website. Dit gebeurt na het
informeren van de raad.
02.

Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis

02.01. Compensatie huur sportverenigingen
Het college besluit:
1. Voorschieten van de Rijkscompensatie aan Stichting Blaercom a € 4.018,00;
2. Aanvragen van compensatie voor verhuur van de gemeentelijke gymzalen a € 6.060,00;
3. Hier vooralsnog geen budget voor to reserveren in de verwachting dat dit niet tot kosten
leidt;
4. Garant to staan voor het restbedrag voor de aanvraag van de Blaercom van de aanvraag
indien het Rijk niet 100% compenseert;
5. In geval het nodig blijkt de kosten ten taste to brengen het exploitatieresultaat.
02.02. Gezamenlijke brief 7 Regiogemeenten van PFH Financien aan verbonden partijen
Het college kan instemmen met het verzenden van deze brief, mits alle regiogemeenten dit
onderschrijven.
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03.

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

03.01. RIB Inspiratiedoc Scope plan Bijvanck
Het college stemt in met de raadsinformatiebrief.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 29 september 2020,

Dh . P.H. van Dijk
Secretaris
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Voorzitt~~~~
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