BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

d.d. 19 augustus 2014 aanvang 9.00 uur

Aanwezig:

de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer mr. A.H.M. Stam, wethouder
de heer drs. G.H. Veerman, loco-secretaris

Afwezig:

de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille: Allen
Openbare besluitenlijst d.d. 12 augustus 2014.

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille:
Burgemeester E.J. Roest

Portefeuille:
Wethouder T.W. Smit
Ontwerp evenementenbeleid.

1. Het college stelt het ontwerp evenementenbeleid vast en machtigt de portefeuillehouder nog enkele
redactionele wijzigingen door te voeren.
2. Het college legt dit ontwerp evenementenbeleid aan de Commissie Maatschappij en financiën voor
om verkennend te bespreken
3. Het college besluit het ontwerp evenementenbeleid gedurende vier weken ter inzage te leggen voor
zienswijzen.

Resultaten onderzoek Waarstaatjegemeente.nl

1. Het college neemt kennis van de resultaten van het onderzoek.
2. Het college besluit de raden per e-mail te informeren door het sturen van de rapportage met een
begeleidend memo
3. Het college besluit tot het publiceren van de resultaten van het onderzoek op
www.waarstaatjegemeente.nl en op de gemeentelijke website. Dit gebeurt na het informeren van
de raden.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille:
Wethouder A.H.M. Stam
Verzoek tot afgeven 4 herhuisvestingsvergunningen aan Het college besluit:
de wbvLaren.
1. tot het afgeven van 4 herhuisvestigingsurgenties aan de wbv Laren tbv de bewoners van de Kamp
5-11,
2. de bijgevoegde conceptbrief vast te stellen en te versturen
Verzoek Vivium om af te wijken van het
bestemmingsplan voor de realisatie van 6
zorgappartementen/kamers bij Johanneshove.

Het college besluit:
1. In principe instemmen met een grote planologische afwijking van het bestemmingsplan Zevenend
voor het realiseren van 6 zorgappartementen/kamers bij Johanneshove, Eemnesserweg 42;
2. De raad voorstellen een verklaring van geen bedenking af te geven.
3. De wethouder opdracht te geven onderzoek te doen naar in het verleden gemaakte afspraken.

Portefeuille:
Wethouder L.C. van der Pols

Rondvraag

Actiepunt
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