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Locatie

Gemeentehuis Blaricum

Aanvang

10.00

Eindtijd

15.00

Voorzitter

mw. J.N. de Zwart-Bloch

Griffier/secretaris

mw. M. Kilic-Karaaslan

Aanwezige leden

mw. J.N. de Zwart-Bloch, mw. E.J.M. Boersen-de Jong, dhr. G.C.
Knoop, mw. M. Kilic-Karaaslan

Afwezige leden

mw. A.M. Kennis

1.

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

1.a.

Besluitenlijst 11 september 2018
Besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Koopovereenkomst bouwkavel D-29 (deelplan D in de Blaricummermeent)
Korte inhoud: Met de heer en mevrouw Van Kranenburg is een optieovereenkomst gesloten
voor de vrije kavel D-29 in deelplan D van de Blaricummermeent. De optietermijn is verstreken.
Het woningontwerp is door het Supervisieteam geaccordeerd.
Conform advies wordt besloten in to stemmen met de bijgevoegde koopovereenkomst
betreffende een stuk grond in deelplan D van de Blaricummermeent bestemd voor de bouw
van een vrijstaande woning.

2.b.

Koopovereenkomst bouwkavel D-22 (deelplan D in de Blaricummermeent)
Korte inhoud: Met de heer De Gast en mevrouw Ros een optieovereenkomst gesloten voor de
vrije kavel D-22 in deelplan D van de Blaricummermeent. De optietermijn is verstreken. Het
woningontwerp is door het Supervisieteam geaccordeerd.
Conform advies wordt besloten in to stemmen met de bijgevoegde koopovereenkomst
betreffende een stuk grond in deelplan D van de Blaricummermeent bestemd voor de bouw
van een vrijstaande woning.
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2.c.

Koopovereenkomst bouwkavel D-20 (deelplan D in de Blaricummermeent)
Korte inhoud: Met de heer en mevrouw Van As is een optieovereenkomst gesloten voor de
vrije kavel D-20 in deelplan D van de Blaricummermeent. De optietermijn is verstreken. Het
woningontwerp is door het Supervisieteam geaccordeerd.
Conform advies wordt besloten in to stemmen met de bijgevoegde koopovereenkomst
betreffende een stuk grond in deelplan D van de Biaricummermeent bestemd voor de bouw
van een vrijstaande woning.

2.e.

Koopovereenkomst bouwkavel D-21 (deelplan D in de Blaricummermeent)
Korte inhoud: Met de heer De Bruijn en mevr. Ooms is een optieovereenkomst gesloten voor
de vrije kavel D-21 in deelplan D van de Blaricummermeent. De optietermijn is verstreken. Het
woningontwerp is door het Supervisieteam geaccordeerd.
Conform advies wordt besloten in to stemmen met de bijgevoegde koopovereenkomst
betreffende een stuk grond in deelplan D van de Blaricummermeent bestemd voor de bouw
van een vrijstaande woning.

2.f.

Geheimhouding t.a.v. bijlagen behorende bij Selectieleidraad deelplan G, stap 2, fase 1
Korte inhoud: In aanvulling op het door het college van B&W genomen besluit (nr. 18844) op
04 sept. 2018 het volgende: Op grond van artikel 55 van de Gemeentewet en artikel 10 lid 2
onder f en g van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op to leggen ten aanzien
van de bij de selectieleidraad behorende bijlagen bij het besluit nr. 18844 dd. 4 sept. 2018.
Conform advies wordt besloten op grond van artikel 55 van de Gemeentewet en artikel 10 lid 2
onder f en g van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op to leggen ten aanzien
van de bij de selectieleidraad deelplan G behorende bijlagen; to weten:
- 2018 08 28 Selectieleidraad ontwikkelvlek G3a - def
- 2008 08 28 Selectieleidraad ontwikkelvlek Gab - def

2.g.

Aanbesteding en gunningsadvies BLAR 110a - Fietsbrug Huizen
Korte inhoud: Om voor voetgangers en fietsers to zorgen voor goede en veilige verbindingen
met de omliggende woongebieden zijn een tweetal fietsbruggen geprojecteerd die zorgen voor
een aansluiting Haar de Bijvanck en Haar de gemeente Huizen. Een voorstel hiertoe is in juli
2018 aangehouden vanwege het vervallen van de fietsbrug Bijvanck uit deze scope. Aan de
'winnaar' van deze eerdere aanbesteding is gevraagd een herziene aanbieding to doen
Conform advies wordt besloten:
1. In to stemmen met de gunning voor het uitvoeren van het contract BLAR 110a -'Fietsbrug
Huizen' op basis van de op 7 september herziene aanbieding.
2. Akkoord to gaan met de opdrachtverstrekking aan Aannemingsmaatschappij Van Gelder
B.V, voor het uitvoeren van de benodigde werkzaamheden.

2.h.

Sportaccommodatiebeleid Blaricum 2018
Korte inhoud: Dit voorstel gaat over het vaststellen van de notitie sportaccommodatiebeleid
Blaricum 2018.
Besloten wordt:
1. In to stemmen met de notitie Sportaccommodatiebeleid Blaricum 2018.
2. In to stemmen met het voorleggen van de notitie Sportaccommodatiebeleid Blaricum 2018
ter vaststelling aan de Raad.
3. De raad voor to stellen positief to besluiten over de in de notitie aangegeven eenmalige
investeringen ad. €135.500 en deze to dekken uit de reserve ingesteld bij de jaarrekening
2017, incidentele initiatieven 2018.
4. De raad voor to stellen om het college de opdracht to geven tot het uitwerken van een
financieel en juridisch toetsingskader alsook het in kaart brengen van de personele
consequenties voor de uitvoering.
5. De raad voor to stellen de € 19.000 erfpacht van de Tennis en Squashhal Blaricum ten
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goede to laten komen aan de sport.

3.

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

4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.C. Knoop

4.a.

Huisvestingssituatie onderwijs schooljaar 2018-2019
Korte inhoud: De onderwijshuisvestingsbehoefte is in beeld gebracht en voor schooljaar 20182019 is het mogelijk om alle leerlingen to huisvesten. De schoolbesturen hebben onderling een
afspraak gemaakt over de ruimteverdeling en aangegeven rekenig to houden met de
beschikbare capaciteit met het aannemen van leerlingen die niet in Blaricum wonen. Voor nu
wenst het schoolbestuur nog geen aannamebeleid in to voeren. De raad wordt met deze
informatiebrief over voorgaande ontwikkelingen geinformeerd.
Het college besluit:
1. Kennis to nemen van de informatiebrief 'stand van zaken onderwijshuisvesting';
2. De informatiebrief 'stand van zaken onderwijshuisvesting' ter kennisname to versturen Haar
de raad.

4.b.

De Blaercom
Korte inhoud: De Blaercom is een belangrijke voorziening in het dorp voor het sociaal en
cultureel werk. Het dorpshuis vormt het middelpunt voor activiteiten en dienstverlening op
maatschappelijk, levensbeschouwelijk, cultureel en recreatief gebied. Er is onderzoek gedaan
Haar de toekomst van deze voorziening waarbij de volgende onderdelen zijn uitgewerkt (1) de
eventuele samenwerking met Vitus, (2) het belang van het behoud van de voorziening voor de
inwoners van het dorp en (3) de financiele positie van de Blaercom. Hiermee wordt richting
gegeven aan een mogelijke oplossing om de Blaercom een realistische doorstart to geven
passend in de opgave binnen het sociaal domein.
Conform advies wordt besloten in to stemmen met de in de bijlage genoemde kaders
waarbinnen de Blaercom een doorstart maakt met als doel een maatschappelijk nuttige
voorziening tot stand to brengen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 25 september 2018

Datum

Voorzitter

Besluitenlijst 18 September 2018

25 September 2018

Secretaris
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