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Aanwezige leden

mw. J.N. de Zwart-Bloch, mw. A.M. Kennis, mw. E.J.M. Boersen-de
Jong, dhr. B.H.E. Lüken, mw. M. Kilic-Karaaslan

Afirezige leden

1.

Portefeuillehouder Burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

1.a.

Besluitenlijst 20 februari 2018
Besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Gedeeltelijk terugstorten waarborgsom Anedra voor plan deelplan C2lC3
Korte inhoud: ln januari 2017 heeft de gemeente met Anedra BV een koopovereenkomst
gesloten voor een project van 4 woningen in deelplan C2lC3 van De Blaricummermeent.
Conform de koopovereenkomst heeft Anedra BV een waarborgsom gestort van 10o/o van de
koopsom. Deze dient als garantstelling voor nakoming van contractuele verplichtingen en
worden na oplevering teruggestort. ln de koopovereenkomst zijn geen afspraken gemaakt over
een gedeeltelijke restitutie van de waarborgsom bij of na de levering. ln recentere
koopovereenkomsten wordt meestal opgenomen dat er bij levering of bijde start van de bouw
op verzoek een restitutie van 75o/o van de waarborgsom kan plaatsvinden. Anedra BV heeft
per mail een verzoek gedaan om de 1Oo/o waarborgsom (te weten een bedrag van € 54.880,-)
te verminderen naar 2,5o/o vãn de aankoopsom en derhalve een bedrag van€ 41.160,- (excl.
btw) terug te storten nu met de bouw van de woningen gestart is. Aangezien deze mogelijkheid
niet is opgenomen in de koopovereenkomst, dient het college hierover een besluit te nemen.
Conform advies wordt besloten € 41.160 (excl. btw) van de reeds betaalde waarborgsom terug
betalen aan Anedra BV en het restantbedrag van de waarborgsom (ad. €.13.720 excl. btw)
terug te storten na oplevering.
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2.b,

Verzoek Handbalvereniging SDS'99 tot het wijzigen van een van de handbalvelden.
Korte inhoud: Door verzoek van de handbalvereniging SDS'99 voor het tijdelijk wijzigen van
een van de handbalvelden, is er een allonge opgesteld om deze wijziging juridisch vast te
leggen.
Conform advies wordt besloten:
1. ln te stemmen met het verzoek tot wijzigen van het handbalveld door de vereniging toe te
staan om sleuven te frezen in een van de velden voor het aanleggen van een drainage, zodat
het veld kan worden gewijzigd in een zandveld;
2. Akkoord te gaan met het overeenkomen van de allonge als toevoeging op de bestaande
huurovereenkomst, waarin de (financiële) gevolgen van de wijziging zijn vastgelegd voor zowel
de gemeente als de handbalvereniging SDS'99.

2.c.

Afsluiten investeringsprojecten in de jaarrekening 2017
Korte inhoud: De afdeling Control en Financiën heeft, in overleg met de budgethouders, de
investeringsprojecten geÏnventariseerd die afgesloten kunnen worden. Deze liggen ter
goedkeuring voor.
Conform advies wordt besloten akkoord te gaan met de voorgestelde af te sluiten
investeringsprojecten en dit administratief te laten verwerken.

2.d.

lnvesteringsvoorstel aanpassingen audiovisuele installatie Raadszaal Blaricum
Korte inhoud: De huidige Audíovisuele installatie (discussiesysteem) valt steeds uit vanwege
het niet in kunnen regelen van het wifikanaal. Doordat omwonenden ook wifi gebruiken, komen
er grote verstoringen op het wifikanaal van het discussiesysteem. Het wegvallen van geluid en
beeld is daarvan het gevolg. Er is een vervangend systeem benodigd.
Conform advies wordt besloten akkoord te gaan met het investeringsvoorstel aanpassingen
audiovisuele installatie Raadszaal Blaricum.

3.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong

3.a.

Beschikbaar stellen extra budget voor het op niveau houden van toezicht en
handhaving in en rond de blauwe zone in Blaricum in 2018.
Korte inhoud:Om toezicht en handhaving in en rond de blauwe zone in Blaricum ín 2018 op
niveau te houden wordt voorgesteld om ook in 2018 € 20.000,- extra beschikbaar te stellen en
middels begrotingswijziging in de dekking hiervan te voorzien door te beschikken over de
stelpost Bouwen en Wonen 2018.
Conform advies wordt besloten de raad voor te stellen:
1 . Ook in 2018 € 20.000 extra beschikbaar te stellen voor inzet van een BOA in en om de
blauwe zone;
2. ln de dekking hiervan te voorzien door te beschikken over de stelpost Bouwen en Wonen;
3. ln te stemmen met begrotingswijziging nr. 11 van 2018.

3.b

Huisvesti ng statushouders
Korte inhoud: Kennisnemen van informatie over de huisvesting van statushouders in 2017
Conform advies wordt besloten kennis te nemen van de memo en de raad te informeren
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Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 6 maart 2018

Datum

Voorzitter

BesluitenliJst 27 februar¡ 2018

:

6 maart 2018

Secretaris
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