BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

d.d. 27 augustus 2013 aanvang 9.00 uur

Aanwezig:

de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer mr. A.J.M. de Bruijn, wnd. secretaris

Afwezig:

de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 3 september 2013
de wnd. secretaris,
de burgemeester,

mr. A.J.M. de Bruijn

drs. E.J. Roest

Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille: Allen
Openbare besluitenlijst d.d. 20 augustus 2013

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille:
Burgemeester E.J. Roest
Uitbreiding woning aan de zijgevel aan de Mendes da
Costalaan 23

Het college besluit in te stemmen met een buitenplanse afwijking (artikel 4 BOR)voor de uitbreiding van
een woning aan de zijgevel aan de Mendes da Costalaan 23.

Overname taken

Het college besluit dat de burgemeester de onderwerpen ‘WSI-afronding’ en ‘çontract Muziekschool’ in
portefeuille overneemt van wethouder Van der Zwaan.

Portefeuille:
Wethouder E.J. de Jong
Aanvullende overeenkomst tussen het Rijk en
Blaricum/Laren in verband met natuurbrug Laarderhoogt

Het college besluit:
1. In te stemmen met de overeenkomst; de tekenbevoegdheid van de burgemeester in dit geval
over te dragen aan afdelingsmanager Aanleg&Beheer;
2. het ambitiedocument Natuurbrug Laarderhoogt als vastgesteld te beschouwen;
3. een (voorschot)budget van € 25.000,- voor de voorbereiding/toezicht van het project
vernieuwen VRI aan te wenden.

Uitspraak rechtbank inzake het besluit op bezwaar tot
het niet intrekken van de vrijstelling en de
bouwvergunning Hoefloo 20 a

Het college besluit gevolg gevend aan de uitspraak van de rechtbank een nieuw besluit op bezwaar te
nemen waarbij de zinsnede inhoudende dat "de vrijstelling en de bouwvergunning voor het oprichten
van een woongebouw bestaande uit 5 appartementen alsnog worden ingetrokken enz." is verwijderd en
verder het bestreden besluit op bezwaar na het aanbrengen van een correctie onverkort en ongewijzigd
in stand wordt gelaten.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille:
Wethouder J.W. van der Zwaan
Aanvraag waarderingssubsidie 2014 door Informatie
Steunpunt

Het college besluit:
subsidie te weigeren omdat in het beoogde doel of de voorgenomen activiteit al op een andere wijze is
voorzien en de activiteit van de aanvrager niet of in niet in overwegende mate gericht is op de gemeente
of haar ingezetenen of niet of nauwelijks ten goede komt aan de gemeente of haar ingezetenen.

Rondvraag

Actiepunt
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