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Gemeenteraad  Gooise Meren 
 
 
Informatieve vragen van feitelijke/technische aard  (in plaats van telefonisch contact) 
 

Van : Jan Kwekkeboom / GOP  

   
Datum indiening : 19 januari 2016 
   
Betreft : Documenten diverse projecten  

 
Beantwoording wordt 
standaard op BIS gezet 

 o (hier aankruisen als u dit niet wilt!) 

   

Datum toezending antwoord : 27 januari 2016 

 

Vragen: 
 
De Gooise Ouderen Partij verzoekt hierbij de navolgende documenten te ontvangen, dan wel om 
inzage hiervan. 
  

1.  Overeenkomst eigendomsoverdracht Sportcomplex Zandzee NV Sportfondsen Bussum (SFB) 
Gemeente Bussum 2012 
2. Huur/verhuur overeenkomst Sportfondsen Nederland (SFN) en gemeente Bussum 2012  
3.  Vaststelling overeenkomst (VOK) Krijgsman Muiden 
4. Koopovereenkomst / eigendomsoverdracht Brediusgronden van Rijkswaterstaat aan de gemeente 
Muiden. 
 
Antwoorden college: 
Ad 1 en 2. 
De totale overeenkomst, die vanwege de bedrijfseconomische aspecten van Sportfondsen vertrouwelijk is , is ten tijde van 
de behandeling door de raad van Bussum in 2013 vertrouwelijk ter inzage gelegd ten behoeve van de leden van de raad.  
Vanzelfsprekend kan dit opnieuw gedaan worden. 
 
Ad 3:   De vaststellingsovereenkomst (het openbare deel ) is te vinden op de website van de gemeente Gooise Meren 
(https://bestuur.gooisemeren.nl/plannen-en-projecten/de-krijgsman.html). Het college heeft verzocht om op 10 februari i 
2016  tijdens een besloten raadsbijeenkomst de leden van de gemeenteraad eerst een toelichting te mogen geven op de 
hele Vaststellingsovereenkomst de Krijgsman, inclusief het geheime deel, voordat de leden van de raad deze kunnen inzien.  
 
Ad 4. Er is nog geen koopovereenkomst van de Brediusgonden beschikbaar. Bijgevoegd treft u ter info  de brief aan die het 
Rijk heeft verzonden aan de gemeente Muiden op 14 december 2015. In deze  reallocatiebrief wordt  tot 31 maart 2016 de 
mogelijkheid geboden om de belangstelling kenbaar te maken om de Bredius gronden in totaliteit te verweven. Indien de 
gemeente hier positief op reageert,  kunnen daarna de onderhandelingen starten. Indien de gemeente niet besluit tot 
aankoop van het geheel dan zal conform de intentieovereenkomst uit 2013 de koopovereenkomst voor het deel sport  
worden afgerond. 


