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Aanwezig
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Afwezig

1. Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
1.1 B&W Besluitenlijst d.d. 13 april 2021 (concept)
Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 13 april 2021 ongewijzigd vast te
stellen.
1.2 Besluit op Wob-verzoek
Korte inhoud: Besluit op verzoek om informatie van de Gooi- en Eemlander op
grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob).
Het college besluit, ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft, aan het
Wob-verzoek tegemoet te komen door de gevraagde informatie te verstrekken,
tenzij die informatie geen betrekking heeft op een bestuurlijke aangelegenheid en
tenzij een van de belangen als genoemd in de artikelen 10 en 11 van de Wob zich
tegen openbaarmaking verzet.
1.3 Subsidies onafhankelijke stichting BEL Art Kunstcommissie
Korte inhoud: De BEL Art kunstcommissie heeft een verzoek gedaan bij de
portefeuillehouders kunst en cultuur van de gemeenten Blaricum, Eemnes en
Laren om financieel ondersteund te worden bij de kosten van oprichting van een
stichting en bij de kosten van het organiseren van de exposities op het BELkantoor.
Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met verlening van een eenmalige subsidie voor 2021 ad
€ 310,- voor de kosten van oprichting van een Stichting ten behoeve van de
Bel Art Kunstcommissie;
2. Akkoord te gaan met het verlenen van een subsidie voor 2021 ad € 350,- aan
de op te richten Stichting Bel Art Kunstcommissie voor het organiseren van 6
exposities op het BEL-kantoor;
3. De kosten € 310 + € 350 ten laste te brengen van kostenplaats Kunst en
Cultuur/incidentele subsidies;
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4. Akkoord te gaan met verlening van een meerjarige subsidie van € 500, -vanaf 2022 en verder voor:
- Het organiseren van 6 exposities per jaar op het BEL-kantoor;
- Het onderhouden van de website die ondersteuning biedt aan de exposities;
5. De meerjarige subsidie m.i.v. 2022 als aparte begrotingspost in de begroting
op te nemen.
1.4 Zienswijze jaarstukken 2020 en programmabegroting 2022 Veiligheidsregio G&V
Korte inhoud: De gemeente wordt door de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
(VRGV) gevraagd een zienswijze te geven op de jaarstukken 2020 en
programmabegroting 2022. Voor 2020 geldt een positief resultaat waardoor een
bedrag van circa €11.500,= wordt teruggegeven aan de gemeente Blaricum. De
gemeentelijke bijdrage voor 2022 is verhoogd t.o.v. 2021 en op basis van de
bijgestelde bedragen zal de begroting van de gemeente worden aangepast.
Het college besluit de raad voor te stellen:
1. De voorgestelde zienswijze op de jaarstukken 2020 en programmabegroting
2022 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vast te stellen;
2. De zienswijze kenbaar te maken aan de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

2. Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis
2.1 Analyse begrotingsrechtmatigheid 2020
Korte inhoud: Dit voorstel dient in het kader van de accountantscontrole op de
jaarrekening 2020 te worden bezien. Aan de hand van een analyse op de
begrotingsrechtmatigheid is voor een deel van de overschrijdingen van de
begroting alsnog instemming vereist van de raad. Met de accountant is
kortgesloten om dit onderwerp voortaan in een raadsvergadering voorafgaand
aan de behandeling van de jaarstukken te behandelen. Om die reden ligt dit
voorstel nu voor ter besluitvorming.
Het college besluit de raad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van de analyse begrotingsrechtmatigheid 2020, waarin de
lastenoverschrijdingen zijn opgenomen, waarmee de raad moet instemmen
(zie onderstaande tabellen);
2. Het raadsvoorstel analyse begrotingsrechtmatigheid 2020 voor te leggen aan
de raad ter besluitvorming.
2.2 Jaarstukken gemeente Blaricum 2020, concept ten behoeve van de
accountantscontrole
Korte inhoud: De conceptjaarstukken 2020 worden voor een tweede behandeling
voorgelegd aan het college. Dit is een definitief exemplaar dat na vaststelling door
het college gebruikt wordt voor de accountantscontrole.
Het college besluit:
1. Het concept van de jaarstukken 2020 vast te stellen ter controle door de
accountant;
2. Hierbij de portefeuillehouder financiën te machtigen eventuele tekstuele
wijzigingen aan te laten brengen in de versie voor de accountant.
2.3 Reconstructie openbaar gebied Bijvanck
Korte inhoud: Voor de reconstructie van het openbaar gebied van de Bijvanck is
een plan opgesteld.
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Het college besluit:
1. De raad voor te stellen het voorlopig ontwerp Bijvanck vast te stellen;
2. De raad te vragen een krediet beschikbaar te stellen van € 32,7 miljoen plus
€ 2,24 miljoen kostenstijgingen = € 34.940.000,-;
3. De raad voor te stellen de reconstructie te beginnen op de Koggewagen,
Langwagen en enkele aanliggende straten;
4. De raad te vragen een krediet beschikbaar te stellen van € 75.000 voor actie
Steenbreek ten laste van de reserve Volkshuisvesting 5. De raad voor te
stellen akkoord te gaan met de begeleiding en aansturing van het project door
een bouwteam.
2.4 Koopovereenkomst voor gronden op BusinessPark27 – gebouw 23a en 23b
Korte inhoud: Een ontwikkelaar wil een koopovereenkomst sluiten voor gronden
in BusinessPark27 ten behoeve van twee bedrijfspanden in de A27-zone. Het gaat
om twee gebouwen met in totaal 14 kantoren- en bedrijfsunits. Er is ambtelijke
overeenstemming over het ontwerp voor het gebouw en de voorwaarden en
condities voor grondaankoop.
Het college besluit:
1. In te stemmen met de koopovereenkomst en bijbehorende bijlagen.
2. Aan wethouder A.M. Kennis het mandaat te verlenen om de
koopovereenkomst te ondertekenen namens burgemeester en wethouders
van de gemeente Blaricum.
2.5 Koopovereenkomst voor gronden op BusinessPark27 – gebouw 22
Korte inhoud: Een ontwikkelaar wil een koopovereenkomst sluiten voor gronden
in BusinessPark27 ten behoeve van twee bedrijfspanden in de A27-zone. Het gaat
om een gebouw met 9 kantoren- en bedrijfsunits. Er is ambtelijke
overeenstemming over het ontwerp voor het gebouw en de voorwaarden en
condities voor grondaankoop.
Het college besluit:
1. In te stemmen met de koopovereenkomst en bijbehorende bijlagen.
2. Aan wethouder A.M. Kennis het mandaat te verlenen om de
koopovereenkomst te ondertekenen namens burgemeester en wethouders
van de gemeente Blaricum.
2.6 Raadsinformatiebrief BEL Bestuur
Korte inhoud:
Informeren besproken onderwerpen en besluitvorming BEL Bestuur april 2021.
Het college besluit: kennis te nemen van de raadsinformatiebrief en deze door te
sturen naar de raadsleden.
3.

Portefeuille wethouder mevrouw M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer

3.1 Meten van luchtkwaliteit (stikstofdioxide)
Korte inhoud: Sinds maart (Blaricum en Eemnes) en april (Laren) 2020 meten we
de hoeveelheid stikstofdioxide (NO2) in de lucht op 10 locaties in de BELgemeenten via Palmes diffusiebuisjes. Over de meetresultaten van 2020 is door
de GGD Amsterdam gerapporteerd.
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Het college besluit: in te stemmen met bijgaande RIB, met daarin de
meetresultaten van 2020 van de Palmes diffusiebuisjes en het vervolg van het
project Hollandse Luchten van de provincie Noord-Holland 2. Deze RIB ter kennis
aan de raad aan te bieden.
3.2 RIB RES
Korte inhoud: de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de energieregio NoordHolland Zuid (NHZ), waar de Gooi en Vechtstreek onderdeel van uitmaakt, is klaar
voor besluitvorming! 20 april staat de RES 1.0 op de agenda van vrijwel alle
colleges van B&W en Dagelijks Besturen van de waterschappen in de provincie
Noord-Holland. Vanaf 21 april is het een openbaar document.
Het college besluit in te stemmen met het versturen van bijgevoegde
Raadsinformatiebrief.

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 20 april 2021.

Voorzitter,
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
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