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

Dinsdag 21 september 2021
Gemeentehuis te Blaricum
10.00 uur
Mw. J.N. de Zwart-Bloch
Dhr. P.H. van Dijk

Aanwezig

Mw. J.N. de Zwart-Bloch, 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 d.d. 14 september 2021 (concept)
Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 14 september 2021 ongewijzigd vast te stellen.
2. Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis
2.1 Uurwerk Torenlaan 16 Blaricum
Korte inhoud: Aanbrengen van elektronisch uurwerk
Het college besluit:
1. direct opdracht te geven om het oude mechanische uurwerk van de kerktoren Torenlaan 16 te
Blaricum buitenspel te zetten en daarvoor in de plaats een elektronisch uurwerk aan te brengen;
2. de kosten om deze aanpassing te realiseren ad. € 6.333,26 exclusief BTW te verantwoorden op
kostenplaats 41550000 / 438041 (onderhoud storingen en incidenten);
3. het (financiële) risico te accepteren welke voortvloeit uit de directe opdracht verstrekking terwijl
de omgevingsvergunning nog niet onherroepelijk is;
4. de burgemeester machtigt de teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling en Openbare Ruimte tot het
ondertekenen van de opdracht genoemd onder punt 1.
2.2 Besluit op bezwaar
Korte inhoud: Bij besluiten van 23 november 2020 zijn de omgevingsvergunningen op grond van artikel
2.2, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) geweigerd.
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Het college besluit:
1. het advies van de commissie voor de bezwaarschriften naar aanleiding van het namens
bezwaarmakers ingediende bezwaarschriften van 30 december 2020 tegen de besluiten van het
college van Blaricum van 23 november 2020, over te nemen;
2. de bezwaarschriften ontvankelijk en gegrond te verklaren;
3. de bestreden besluiten van 23 november 2020 niet langer in stand te laten;
4. de verzoeken om een inrit toe te wijzen;
5. de verzoeken om vergoeding van proceskosten (2 punten) in de bezwaarfase toe te wijzen;
6. indien tegen dit besluit beroep wordt ingediend bij de rechtbank alsdan verweer te voeren.
4. Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop
4.1 Rapportage toegang en casussen Jeugd
Korte inhoud: De afgelopen maanden is naar de werkwijze en verbeterpunten met betrekking tot de
gemeentelijke toegang en casussen jeugd gekeken. Uitkomst daarvan is de rapportage onderzoek en
aanbevelingen gemeentelijke toegang en casussen jeugdvoorzieningen. Over uitvoering en
implementatie wordt nog gesproken. In het kader van de gelijktijdige informatievoorziening aan de
gemeenteraden wordt het nu reeds met de raad gedeeld.
Het college besluit de rapportage onderzoek en aanbevelingen gemeentelijke toegang en casussen
jeugdvoorzieningen samen met de oplegger ter kennisname te verstrekken aan de raad.
Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 28 september 2021

Voorzitter,

Secretaris

Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

De heer P. H. van Dijk
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