Besluitenlijst
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

d.d. 20 augustus 2013 aanvang 9.00 uur

Aanwezig:

Afwezig:

de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer mr. A.J.M. de Bruijn, wnd. Secretaris
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 27 augustus 2013

Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille: Allen
Openbare besluitenlijst d.d. 16 juli 2013.

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille:
Burgemeester E.J. Roest
Bezwaar tegen besluit tot weigering van de vergunning
tot het uitoefenen van het horecabedrijf en weigering
exploitatievergunning.

De burgemeester besluit, mede gelet op het feit dat de nadere stukken geen aanleiding geven om af te
wijken van het advies van de commissie voor de bezwaarschriften, bezwaarmaker 1 ontvankelijk te
verklaren in zijn bezwaar; bezwaarmaker 2 niet-ontvankelijk te verklaren in zijn bezwaar; het
bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

Bezwaarschrift tegen het besluit van 18 maart 2013
waarbij het verzoek op grond van de Wob is
gehonoreerd.

Het college besluit het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over te nemen.

Aanvraag vergunning voor het houden van de INmarkt
op 15 september 2013

Het college besluit akkoord te gaan met het verlenen van de vergunning.

Portefeuille:
Wethouder E.J. de Jong
Bezwaar tegen last onder dwangsom waarbij wordt
gelast de zonder vergunning geplaatste containers op
het perceel Hoefloo 20 a te verwijderen

Het college besluit een tijdelijke vergunning op grond van art. 2.23 van de Wabo voor het in stand
houden van containers en een schaftkeet op het perceel Hoefloo 20 a te weigeren; het bestreden
besluit in stand te laten met aanvulling van de motivering voor wat betreft de toetsing aan de
Beleidsregels Planologische Afwijkingen, met vaststelling van een nieuwe begunstigingstermijn van
twee weken en voorts het verzoek om vergoeding van proceskosten in de bezwaarfase op grond van
art. 7:15 van de Awb niet te honoreren.

Dienstverleningsovereenkomst 2014 tussen gemeente
Laren en de BEL Combinatie

Het College besluit de Dienstverleningsovereenkomst met de BEL Combinatie voor 2014 aan te gaan
en de raad hierover te informeren.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Intrekking ongebruikte bouwvergunningen.

Het college besluit de in de bijlage genoemde vergunningen op grond van artikel 2.33, tweede lid,
WABO in te trekken.

Lokaal inkoopbeleid 2013.

Het college besluit om het lokaal inkoopbeleid 2013 wat regionaal is afgestemd vast te stellen.
Het college besluit om in te stemmen met de toepassing van de bouwblokken methode volgens het
regionaal plan van aanpak voor implementatie van social return.
Het college besluit in te stemmen met de algemene inkoopvoorwaarden en ict voorwaarden.
De raad wordt voorgesteld het nieuwe inkoopbeleid vast te stellen.

Aanvraag om omgevingsvergunning voor het wijzigen
van het gebruik van 2 paviljoens van een zorginstelling
naar een onderwijsfunctie en een inpandige verbouwing
(Rijksmonument) op het perceel Leemzeulder 35 te
Laren.

Het college besluit de ingediende zienswijzen ongegrond te verklaren en de Omgevingsvergunning te
verlenen voor het wijzigen van het gebruik van 2 paviljoens van een zorginstelling naar een
onderwijsfunctie en een inpandige verbouwing (Rijksmonument) op het perceel Leemzeulder 35 te
Laren.
De raad wordt terzake via een memo geïnformeerd.

Bezwaar tegen het besluit tot het opleggen van een last
onder dwangsom waarbij de last bestaat uit het
verwijderen van de gerealiseerde overkapping.

Het college besluit het advies van de commissie voor de bezwaarschriften van 8 augustus 2013 te
volgen en het bestreden besluit in stand te laten.

Consequenties wijziging Winkeltijdenwet.

Het college neemt kennis van bijgevoegd memo met betrekking tot de wetswijziging aangaande
winkeltijden en besluit dit memo opiniërend voor te leggen aan de Raadscommissie (vergadering op
17-9-2013).

Controleprotocol accountantscontrole 2013 gemeente
Laren.

Het college besluit:
In te stemmen met het ter vaststelling aanbieden aan de raad van het controleprotocol
accountantscontrole 2013 gemeente Laren

Ambitiedocument Openbare Verlichting.

Het college besluit:
1. in te stemmen met de bijgevoegde notitie
2. de raad te informeren via een memo
3. de BEL-Combinatie opdracht te geven om fase 3 (het opstellen ven het beleidsplan) van
het project op te starten

Social Return bij regionale aanbestedingen.

Het college besluit:
In te stemmen met de invoering van de bouwblokken-aanpak voor het toepassen van Social Return bij
regionale aanbestedingen en hierover een persbericht uit te brengen.
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Voorgesteld besluit

Bezwaar inzake gedeeltelijke afwijzing van een verzoek
om handhaving.

Het college besluit conform het advies van de commissie voor de bezwaarschiften het bestreden besluit
t.a.v. de bakgoot in stand te laten onder verbetering van de wettelijke grondslag en voorts t.a.v. het
ontbreken van hemelwaterafvoer handhavend op te treden.

Opleggen termijn herplantplicht.

Het college besluit de termijn voor het opleggen van de herplantplicht
als bedoeld in artikel 4.15 van de APV als volgt te bepalen:
• een termijn van 1 jaar als algemene termijn
• een termijn van 2 jaar indien de kap/herplant samenhangt met een omgevingsvergunning voor
het bouwen, indien de herplant op het bouwterrein plaatsvindt.
• De raad wordt terzake via een memo geïnformeerd.

Beheersverordening Hoefloo 20a.

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen de beheersverordening voor het
perceel Hoefloo 20a te Laren vast te stellen.

Handhaving tuinhuisje.

Het college besluit evenals de tegenpartij hoger beroep aan te tekenen tegen de uitspraak van de
rechtbank.

Zomernota 2012.

Het college besluit akkoord te gaan met bijgevoegde raadsvoorstel en de zomernota 2013.

Portefeuille:
Wethouder J.W. van der Zwaan
Verzoek reservevorming Museum Hofland.

Het college besluit Museum Hofland toestemming te geven voor de vorming van reserves zoals
beschreven in de "Rapportage financiële reserves Geologisch Museum Hofland d.d. 26 februari 2013".

Besluit op bezwaar verzoek urgentieverklaring.

Het college besluit:
1. Het advies van de commissie voor bezwaarschriften over te nemen, dat wil zeggen het primaire
besluit tot afwijzing van de urgentie handhaven met vernieuwing van de motivering;
2. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.

Raadsmemo voorbereiding decentralisaties sociaal
domein.

Het college besluit:
In te stemmen met het verzenden van de raadsmemo "voorbereiding decentralisatie sociaal domein"
naar de raadsleden.
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Voorgesteld besluit

Subsidieaanvraag uitgeverij PENN.nl

Het college besluit: subsidie te weigeren omdat het boek niet of 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 (Artikel 9a van de verordening).

Programma voorzieningen huisvesting onderwijs Laren.

Het college besluit:
1. Het programma onderwijshuisvesting voorlopig vast te stellen en deze voor te leggen aan het OOGO.
2. In te stemmen met het verzoek van Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm voor uitbreiding eerste
inrichting onderwijsleerpakket en meubilair ten behoeve van KBS De Binckhorst – Sint Jan, ad € 6.135
en deze kosten ten laste te brengen van 642301/633360 huisvesting bijzonder basisonderwijs in de
Zomernota.

Rondvraag

Actiepunt
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