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De gemeenteraad van Blaricum in vergadering bijeen op 31 mei 2016: 

 
In overweging nemende dat: 
 
1. in het rondetafelgesprek van 17 mei namens BVV’31 een dringend beroep is gedaan 

op de gemeente ten behoeve van de aanleg/vervanging van 2 kunstgrasvelden bij 
BVV’31 te Blaricum; 

2. in vervolg op dit rondetafelgesprek er een gesprek heeft plaatsgevonden tussen de 
portefeuillehouder en een vertegenwoordiging van BVV’31; 

3. dit gesprek heeft geleid tot een principe-akkoord onder voorwaarden dat de 
gemeenteraad hiermee instemt; 

4. de raad kennis heeft kunnen nemen van dit principe-akkoord, middels een memo van 
het college; 

5. de raad, gezien de spoedeisendheid van e.e.a., hiermee kan instemmen, als volgt 
verwoord in het memo: 
….een deal, “waarbij BVV, met een /bijdrage vanuit de gemeente, kan zorgen dat 
BVV met de voetbalvelden, inclusief de kleedruimten, de komende 15 jaar vooruit 
kan, en de gemeente hier verder geen enkele bemoeienis meer heeft (en ook geen 
verdere kosten in die 15 jaar). Dat houdt dan in dat er 2 kunstgrasvelden en 
nieuwe/opgeknapte kleedruimten worden gerealiseerd. De gemeente verstrekt een 
bijdrage van 6 ton, aanvullende financiering wordt via BVV’31 geregeld. E.e.a. onder 
voorbehoud van besluitvorming door de gemeenteraad, en uiteraard onder nadere 
voorwaarden”; 

6. deze nadere voorwaarden in ieder geval een juridisch uitwerking inhouden die er op 
is gericht dat de gemeente gedurende 15 jaar is, en door BVV’31 wordt, gevrijwaard 
van enige (financiële) aanspraken door of vanwege BVV’31, behoudens subsidie; 

 

gelet op artikel 34 van het Reglement van orde gemeente Blaricum 2015; 
 
 
verzoekt het college: 
 
 
het principe-akkoord verder uit te werken conform bovenstaande overwegingen, en middels 
een raadsvoorstel te informeren over de resultaten en te doen besluiten over de financiering, 
  
en gaat over tot de orde van de dag.  
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