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1.

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

1.a.

Besluitenlijst 7 juli 2015
Conform vastgesteld

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Koopovereenkomst De Realisatie B.V. (fase 5) voor gronden in deelplan C2/C3 van De
Blaricummermeent
Korte inhoud: Met De Realisatie B.V. worden sinds eind april 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 8 koopwoningen en de voorwaarden en
condities voor grondaankoop in deelplan C2/C3.
Conform advies wordt besloten:
1) In te stemmen met de koopovereenkomst fase 5 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.

2.b.

Koopovereenkomst De Realisatie B.V. (fase 6) voor gronden in deelplan C2/C3 van De
Blaricummermeent.
Korte inhoud: Met De Realisatie B.V. worden sinds eind april 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 10 koopwoningen en de voorwaarden en
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condities voor grondaankoop in deelplan C2/C3.
Conform advies wordt besloten:
1) In te stemmen met de koopovereenkomst fase 6 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.
2.c.

Aanbesteding uitvoering bestek BLAR21 ‘Bouwrijpmaken deelplan C2/C3’ voor het
project De Blaricummermeent.
Korte inhoud: Het projectbureau Blaricummermeent is voornemens om vanaf eind augustus
2015 te starten met de uitvoering van het bouwrijpmaken van deelplan C2/C3, zodat een
goede bereikbaarheid van dit deelplan in het projectgebied is gegarandeerd.
Conform advies wordt besloten:
1. In te stemmen met de gunning voor het uitvoeren van het bestek BLAR21 ‘Bouwrijpmaken
deelplan C2/C3’ op basis van de op 12 juni 2015 gehouden meervoudig onderhandse
aanbesteding.
2. Akkoord te gaan met een opdrachtverlening aan Reimert Bouw en Infrastructuur B.V. voor
het uitvoeren van de benodigde werkzaamheden.

2.d.

Facturatie scouting Blaricum inzake gebruik grond en aansluitkosten
nutsvoorzieningen.
Korte inhoud: Stichting Scouting Blaricum huurt 281,50 m2 van het perceel sectie C 2617 voor
een huurprijs van €0,27 per m2 per jaar. Er wordt tevens jaarlijks een bedrag betaald van
€1.198 voor kosten van aansluiting op de nutsvoorzieningen. De scouting heeft gevraagd
waarom men dit bedrag van €1.198,- eigenlijk (nog) moet betalen.
Conform wordt besloten:
1. Tot het niet meer in rekening brengen van de aansluitkosten nutsvoorzieningen ten bedrage
van € 1198 per jaar vanaf 2015 en volgende.
2. Het intrekken van de openstaande facturen van 2013 en 2014 inzake aansluitkosten
nutsvoorzieningen ten bedrage van € 2.396.
3. Dekking van het bedrag van € 3.594 (facturen 2013 t/m 2015) uit onvoorzien in de
zomernota.

3.

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

3.b.

Memo Aanpassingen infiltratievoorzieningen Blaricum
Korte inhoud: Dit memo is opgesteld naar aanleiding van het slecht functioneren van een
viertal infiltratievoorzieningen in Blaricum. Uit recente ervaringen is gebleken dat deze niet
voldoende functioneren bij langdurige neerslag. Er ontstaan dan flinke plassen op de wegen
en het duurt lang voordat het regenwater is afgevoerd. Voorgesteld wordt om maatregelen te
nemen om deze problemen op te lossen.
Conform advies wordt besloten kennis te nemen van de memo: Aanpassingen
Infiltratievoorzieningen Blaricum d.d. 22 juni 2015.

3.c.

Uitvoeringsprogramma OFGV
Korte inhoud: de OFGV heeft een uitvoeringsprogramma opgesteld dat door het college moet
worden vastgesteld. In dat uitvoeringsprogramma wordt weergegeven wat de OFGV voor
Blaricum uitvoert in 2015.
Conform advies wordt besloten:
1. Kennis te nemen van het uitvoeringsprogramma en deze vast te stellen;
2. Na vaststelling de gemeenteraad te informeren.
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Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 21 juli 2015

Datum

Voorzitter
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:

21 juli 2015

Secretaris
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