BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

d.d. 15 juli 2014 aanvang 9.00 uur

Aanwezig:

de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

Afwezig:

de heer mr. A.H.M. Stam, wethouder

Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille: Allen
Openbare besluitenlijst d.d. 8 juli 2014.

De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

Openbare besluitenlijst d.d. 11 juli 2014

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille:
Burgemeester E.J. Roest

Portefeuille:
Wethouder T.W. Smit
Beleidsplan Informatiebeveiliging 2014

Het college besluit:
1. Het integrale Informatiebeveiligingsbeleid 2014 voor de gemeente Laren vast te stellen;
2. In te stemmen met het in opdracht van het Dagelijks Bestuur van de GR BEL Combinatie laten
uitvoeren van een intern selfassesment op het gebied van informatiebeveiliging als korte termijn
alternatief voor een veel uitgebreidere en kostbare GAP- en Impactanalyse en wacht de uitkomsten
van dat selfassessment in oktober af voor nadere besluitvorming over de te nemen maatregelen,
incl. de hiervoor noodzakelijke inzet van middelen en de dekking daarvan.

Portefeuille:
Wethouder A.H.M. Stam
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille:
Wethouder L.C. van der Pols
Beantwoording vragen raad kindermishandeling

Het college besluit:
1. de beantwoording van de vragen van de PvdA Laren inzake kindermishandeling vast te stellen en
kennis te nemen van het achterliggende rapport van de kinderombudsman.
2. de antwoorden te verzenden aan de PvdA en in afschrift aan de gemeenteraad.

Klokuurvergoedingen Basisonderwijs 2013 en 2014

Het college besluit:
1. Het college besluit de nabetaling tbv Standelkruid 2013 ten laste te brengen van
Huisvesting gymzaal Standelkruid. En te dekken binnen de administratieve boeking van
nog te betalen bedragen 2013.
2. De klokuurvergoeding 2014 Standelkruid op te nemen in de Zomernota 2014.
3. De klokuur vergoedingen aan de Stichting Binnensportaccommodatie Laren los te koppelen
van de subsidie aan deze Stichting.

Rondvraag

Actiepunt
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