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:

11 augustus 2015

Locatie

:

Gemeentehuis Blaricum
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:

10.00

Eindtijd

:

15.00

Voorzitter

:

J.N. de Zwart-Bloch

Griffier/secretaris

:

A. Hogendoorn

Aanwezige leden

:

Arie Hogendoorn, Joan de Zwart-Bloch, Anne-Marie Kennis, Liesbeth
Boersen-de Jong, Ben Lüken

Afwezige leden

:

1.

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

1.a.

Besluitenlijst 4 augustus 2015
Conform vastgesteld.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Zomernota 2015
Korte inhoud: Als onderdeel van de jaarlijkse planning- en controlcyclus wordt u hierbij de
Zomernota 2015 aangeboden. Deze zomernota informeert u over de voortgang van de
activiteiten per programma en geeft inzicht in de financiële stand van zaken van de
programma's.
Conform advies wordt besloten:
1. De Zomernota 2015 vast te stellen.
2. De Zomernota 2015 en het raadsvoorstel (inclusief bijbehorende stukken) behorend bij de
zomernota aan te bieden aan de gemeenteraad ter vaststelling.

3.

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

3.a.

De stedenbouwkundige visie voor de herontwikkeling van het terrein van het voormalige
tuincentrum aan de Schapendrift.
Korte inhoud: Op 7 april jl is een memo voorgelegd aan het RTG om de herontwikkeling van de
locatie van het voormalig tuincentrum aan de Schapendrift gepeild in het RTG. Naar aanleiding
hiervan is een stedenbouwkundige visie opgesteld. Deze visie kan nu worden voorgelegd aan

Besluitenlijst 11 augustus 2015

Pagina 1 van 2

het RTG. Vervolgens kan de visie vrijgegeven worden voor inspraak en vervolgens ter
vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden.
Conform advies wordt besloten:
1. In te stemmen met de stedenbouwkundige visie;
2. De stedenbouwkundige visie voor te leggen aan het RTg om meningen en gevoelens te
peilen en de visie daarna vrij te geven voor inspraak.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 18 augustus 2015
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