BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

d.d. 24 juni 2014 aanvang 9.00 uur

Aanwezig:

Afwezig:

de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer mr. A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw mr. E.J.J.P. Engels, wnd. Secretaris
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille: Allen
Openbare besluitenlijst d.d. 10 juni 2014.

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille:
Burgemeester E.J. Roest
Milieujaarverslag 2013.

Het college besluit:
1. Het milieujaarverslag 2013 vast te stellen
2. De jaarrapportage 2013 van de OFGV vast te stellen
3. het milieujaarverslag en de jaarrapportage OFGV ter kennisname aan te bieden aan de
commissie R&I
4. het milieujaarverslag en de jaarrapportage van de OFGV toe te zenden aan de Inspectie
Leefomgeving en Transport en de provincie Noord-Holland

Sociaal Statuut 2014.

Het college besluit Sociaal statuut 2014, versie 1.5 vast te stellen.

Portefeuille:
Wethouder T.W. Smit
Schriftelijke beantwoording vragen PvdA art 39 RO mbt
betaaltermijnen MKB.

Het college besluit bijgaande brief met antwoorden op de gestelde vragen via de Griffie naar
vragensteller te zenden.

Ter kennisgeving aannemen van en af te zien van het
indienen van een zienswijze op de begroting 2015 en de
meerjarenraming 2016 - 2018 van de GR
Veiligheidsregio G&V, deel gemeentelijke kolom en
regionale Brandweer en GHOR.

Het college besluit de begroting ter kennis name aan te nemen, af te zien van het indienen van een
zienswijze en dat kenbaar te maken aan de GR alsmede deze begroting en zienswijze als zodanig voor
te leggen aan de Raad van Laren.

Zienswijze begroting 2015 en MJB 2016-2018 Regio
Gooi & Vechtstreek.

Het college besluit in te stemmen met de 2 voorgestelde besluitregels en het voorstel door te geleiden
naar de Raad van Laren en te melden dat de gemeente Laren géén zienswijze zal indienen.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille:
Wethouder A.H.M. Stam
Bezwaarschrift tegen bewonersbrief d.d. 29 januari 2014 Het college besluit het bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren.
inzake de reconstructie Slangenweg/ gedeelte
Schuilkerkpad.
Bezwaar tegen verleende omgevingsvergunning voor
het plaatsen van airco-unit, een schotelantenne en een
luchtbehandelingsinstallatie op het dak van het pand op
het perceel Plein 1945 nr. 27.

Het college besluit zich te conformeren aan het advies van 17 maart 2014 van de commissie voor de
bezwaarschriften en:

Vaststellen inspraakplannen reconstructies jaarschijf
2014, start formele inspraak.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de ontwerpen voor de inspraakplannen van de jaarschijf van 2014 (Wally
Moesweg van Oosterend tot Oud Blaricummerweg, Klaaskampen van Nieuweweg tot Molenweg,
Molenaar, Jan Hamdorfflaan van L. van de Tongelaan tot Schapendrift en Tabakspaadje).
2. Op basis van deze ontwerpen de formele inspraak starten.

Principe-aanvraag onttrekkingsvergunning de Kamp 5
t/m 11.

Het college besluit, onder voorwaarde van het elders compenseren van één woning, in principe in te
stemmen met het plan van de woningbouwvereniging Laren. Het ter zijnertijd in te dienen plan zal
dan voor wat betreft de onttrekkkingsvergunning positief benaderd worden. De woningbouwvereniging
op de hoogte brengen middels bijgevoegde –geredigeerde- concept-brief.

Gevraagde zienswijze GR Omgevingsdienst Flevoland
Gooi en Vechtstreek (OFGV) op de begroting 2015,
meerjarenraming 2016-2018, 1e voortgangsrapportage
2014 en de jaarrekening 2013.

In te stemmen met de voorgelegde begroting 2015 en de daarbij aangegeven meerjarenraming 20162018 en af te zien van indienen van een zienswijze. Idem met betrekking tot de 1e
voortgangsrapportage 2014. Op de jaarrekening 2013 wel een zienswijze in te dienen, namelijk
het niet kunnen instemmen met het deels reserveren van het jaarresultaat 2013 in een
egalisatiereserve frictiekosten.

1. het primaire besluit te herroepen;
2. te oordelen dat de schotelantenne vergunningsvrij is;
3. vergunning te verlenen voor het bouwen van een luchtbehandelingsinstallatie met toepassing van
de in het bestemmingsplan opgenomen regels inzake afwijking (art. 2.12 eerste lid onder a sub 1
van de Wabo);
4. vergunning te verlenen voor het bouwen van een airco-unit met toepassing van art. 2.12, eerste lid,
onder a, sub 2 van de Wabo jo.art. 4, aanhef en onderdeel 3 van Bijlage II van het Bor.
5. In de vergunning expliciet op te nemen dat na verplaatsing van de airco-unit geluidsmetingen
worden gedaan, om te toetsen of aan de geluidsvoorschriften wordt voldaan.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille:
Wethouder L.C. van der Pols
Raadsvoorstel krediet asbestsanering LMS

Het college besluit:
Het raadsvoorstel (te agenderen voor september) vast te stellen met inbegrip van een zinsnede over de
gemaakte kosten voor ambtelijke inzet.

Rondvraag
Memo zienswijzen op begrotingen en jaarrekeningen
verbonden partijen

Actiepunt
Het college mandateert de wethouder financiën de memo te redigeren en
biedt met dit memo de zienswijzen aan de raad aan via de lijst
ingekomen stukken
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Aanleveren bij Griffie

