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1.

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

1.a.

Besluitenlijst 19 mei 2015
Conform vastgesteld.

1.b.

Advies Algemene Ledenvergadering VNG op 3 juni 2015
1.Het college gaat akkoord met het advies t.a.v. de Algemene Ledenvergadering van de VNG.
2.Het college machtigt de burgemeester om namens Blaricum haar stem uit te brengen tijdens
de ALV.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Koopovereenkomst De Realisatie B.V. voor gronden in deelplan B van De
Blaricummermeent
Korte inhoud: Met De Realisatie B.V. worden sinds maart 2015 gesprekken gevoerd over het
kopen van gronden in De Blaricummermeent voor de ontwikkeling van een volgende fase
grondgebonden woningen. De gesprekken hebben geresulteerd in ambtelijke
overeenstemming over het schetsontwerp voor 6 koopwoningen en de voorwaarden en
condities voor grondaankoop in deelplan B.
Conform advies wordt besloten:
1) In te stemmen met de koopovereenkomst fase 4 en bijbehorende bijlagen
2) Wethouder A.M. Kennis mandaat te verlenen voor het ondertekenen van de
koopovereenkomst en bijlagen namens burgemeester en wethouders van de gemeente
Blaricum.
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2.b.

Oprichting Kredietunie
Het college besluit de raad voor te stellen:
1.In te stemmen met de oprichting van de Kredietunie;
2.Daarvoor eenmalig een bedrag beschikbaar te stellen van € 2.500.
3.Dit bedrag te dekken uit de post “onvoorzien”.

3.

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

3.a.

Evaluatie Prestatieovereenkomst 2013-2016
Korte inhoud: De Prestatieovereenkomst is in november 2013 ondertekend door de gemeente
en de twee grootste in de gemeente werkzame corporaties, Gooi & Omstreken en de Alliantie.
De overeenkomst regelt de uitvoering van het vastgestelde lokale woonbeleid. Met name is er
aandacht voor de doelgroepen en voor de minimum omvang en de kwaliteit van de sociale
woningvoorraad. Bij het aanbieden van huurwoningen aan woningzoekenden met een lokale
binding, de couleur-locale, is voldaan aan de afspraak, Bij de verduurzaming kan opgemerkt
worden dat de Alliantie hier extra aandacht aan zal moeten schenken, wil zij de doelstelling,
alle woningen in 2020 op label B, realiseren. De volkshuisvesting in Blaricum voldoet aan de
afspraken neergelegd in de Prestatieovereenkomst.
Conform advies wordt besloten:
Het college besluit:
-het verslag en de cijfermatige evaluatie vast te stellen.
-het verslag en de cijfermatige evaluatie voor kennisgeving aan de raad aan te bieden

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 2 juni 2015.
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Voorzitter
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