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1.

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

1.a.

Besluitenlijst 13 januari 2015
Conform vastgesteld.

1.b.

Vergoedingen stembureauleden voor de verkiezingen
Korte inhoud: Dit jaar zullen voor het eerst twee verkiezingen plaatsvinden op één dag,
waardoor de vergoedingen dienen te worden herzien.
Conform advies wordt besloten:
De volgende netto vergoedingen vast te stellen indien er sprake is van gecombineerde
verkiezingen:
- voorzitters hele dag € 225,00
- voorzitters halve dag € 125,00
- stembureauleden halve dag € 75,00
- tellers € 25,00 per verkiezing
De vergoeding voor het opmaken van het proces verbaal af te schaffen.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Ondertekening koopovereenkomst met Stichting Woningcorporaties Het Gooi en
Omstreken voor 13 grondgebonden woningen in deelplan B.
Korte inhoud: Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken heeft zich bij de gemeente
gemeld met een voorstel voor de bouw van enkele grondgebonden woningen in deelplan B. Dit
voorstel is door Gooi en Omstreken architectonisch en stedenbouwkundig uitgewerkt en
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positief beoordeeld door het Supervisieteam. In bijgevoegde koopovereenkomst zijn de
onderlinge afspraken vastgelegd.
Conform advies wordt besloten:
1. In te stemmen met de koopovereenkomst 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.

Verkoop perceel grond circa 184 m2 Crailoseweg aan provincie Noord-Holland
Korte inhoud: De provincie Noord-Holland wil de Crailoseweg bij het busstation Tergooi iets
verbreden richting de Oranje Nassaulaan om ruimte te maken voor de aanleg van een
opstelstrook voor de bus vanuit Huizen naar het busstation.
Conform advies wordt besloten:
1. Tot het overdragen van het gedeeltelijk perceel sectie A nr.2667, circa 184m2 groot tegen
een symbolische prijs van €1,- kosten koper.
2. De opbrengst van € 1,- te verantwoorden op 68200400 Eigendommen niet voor openbare
dienst bestemd, 833100 Opbrengst grondverkopen.

3.

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

3.a.

Reconstructie Schapendrift - Anton Mauvelaan
Korte inhoud: Het riool en de asfaltverharding van de Schapendrift en de Anton Mauvelaan
verkeren in een slechte conditie en dienen vervangen te worden. Dit conform de
meerjarenplanning 2015-2018. In het verlengde van de Anton Mauvelaan ligt Mauvezand.
Deze weg is in onderhoud en beheer bij de gemeente Laren. Ook deze asfaltweg verkeerd in
een slechte staat. De gemeente Laren zal worden voorgesteld om aan te haken bij het werk
Schapendrift en Anton Mauvelaan, waarbij de voorbereiding en uitvoering gelijktijdig kunnen
oplopen.
Conform advies wordt besloten:
1. In te stemmen met de voorbereiding van de reconstructie Schapendrift - Anton Mauvelaan.
2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van het benodigd voorbereidingskrediet (totaal: €
31.500,-) voor 2015.

3.b.

Klus Gronddepots
Korte inhoud: In de BEL-gemeenten is op dit moment geen depot aanwezig waar op legale
wijze tijdelijk grond kan worden opgeslagen. Doel van deze KLUS is: op basis van een advies
een oordeel te vormen over de wenselijkheid van het inrichten van één of meerdere
gronddepots.
Conform advies wordt besloten de KLUS Gronddepots vast te stellen.

4.

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

4.a.

Stand van zaken Villa Primair.
Korte inhoud: Met bijgevoegde raadsmemo en prestatieafspraken wordt de gemeenteraad
geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het openbaar onderwijs.
Conform advies wordt besloten:
1. Kennis te nemen van het bijgevoegde memo en de 'Prestatieafspraken Villa Primair';
2. Het memo en de 'Prestatieafspraken Villa Primair' ter kennisneming door te sturen naar de
raad.
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Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 27 januari 2015.

Datum

Voorzitter
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:

27 januari 2015
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