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:
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Voorzitter

:

J.N. de Zwart-Bloch

Griffier/secretaris

:

A. Hogendoorn

Aanwezige leden

:

Joan de Zwart-Bloch, Liesbeth Boersen-de Jong, Marjolein van der
Marel (loco secretaris)

Afwezige leden

:

Arie Hogendoorn, Anne-Marie Kennis, Ben Lüken

1.

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

1.a.

Besluitenlijst 2 juni 2015
Conform vastgesteld.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Koopovereenkomst met RSVC appartementen C1 B.V. voor een appartementengebouw
voor 10 appartementen in deelplan C1 van De Blaricummermeent.
Korte inhoud: Voorgesteld wordt in te stemmen met de bijgevoegde koopovereenkomst
betreffende een stuk grond in deelplan C1 bestemd voor de bouw van een
appartementengebouw voor 10 appartementen.
Conform advies wordt besloten:
1. In te stemmen met de bijgevoegde koopovereenkomst;
2. Wethouder A.M. kennis te machtigen tot ondertekening van de koopovereenkomst.

2.b.

Koopovereenkomst Heilijgers voor gronden in deelplan B van De Blaricummermeent
Korte inhoud: Eind 2014 is met Heilijgers een koopovereenkomst afgesloten voor de
ontwikkeling van 14 grondgebonden woningen in deelplan B. In maart dit jaar heeft Heilijgers
aangegeven met de gemeente in gesprek te willen over de ontwikkeling van nog 13
grondgebonden woningen in deelplan B. Dit heeft geresulteerd in ambtelijke overeenstemming
over het schetsontwerp voor de woningen en de voorwaarden en condities voor grondaankoop
voor een tweede ontwikkeling in deelplan B.
Conform advies wordt besloten:
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1. In te stemmen met de koopovereenkomst;
2. Wethouder A.M. Kennis mandaat te verlenen voor het ondertekenen van de
koopovereenkomst namens burgemeester en wethouder van Blaricum.
2.c.

Koopovereenkomst met R.D. de Winter en S.M. de Winter-Leentvaar betreffende vrije
kavel B3 in deelplan B van De Blaricummermeent.
Korte inhoud: Voorgesteld wordt in te stemmen met de bijgevoegde koopovereenkomst
betreffende een stuk grond (vrije kavel) in deelplan B bestemd voor de bouw van 1 vrijstaande
woning.
Conform advies wordt besloten:
1. In te stemmen met de bijgevoegde koopovereenkomst;
2. Over te gaan tot ondertekening van bijgevoegde koopoverenkomst en wethouder A.M.
Kennis mandaat te verlenen voor deze ondertekening.

3.

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

4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer B.H.E. Lüken

5.

Rondvraag / mededelingen

6.

Vka-stukken

7.

Vragen/toezeggingen raad

8.

Uitnodigingen

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 16 juni 2015

Datum

Voorzitter
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:

16 juni 2015

Secretaris
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