BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

d.d. 21 oktober 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 L.C. van der Pols, wethouder
de heer drs. G.H. Veerman, loco-secretaris

Afwezig:

mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille: Allen
Openbare besluitenlijst d.d. 14 oktober 2014

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille:
Burgemeester E.J. Roest
Jaarverslag 2013 commissie voor de bezwaarschriften.

Het college besluit het jaarverslag 2013 commissie voor de bezwaarschriften voor kennisgeving aan te
nemen.

Portefeuille:
Wethouder T.W. Smit
Memo tbv Raad Laren n.a.v. ontvangen jaarrekening
2013 GR Regio alsmede de terug te ontvangen bijdrage
GAD.

Het college besluit in te stemmen met het te verzenden memo naar de Raad van Laren. Voorstel is
afgestemd met de portefeuillehouder Financiën i.v.m. de teruggave GAD.

Portefeuille:
Wethouder A.H.M. Stam
Bezwaar tegen besluit tot weigeren handhavend op te
treden ten aanzien van een hekwerk, kabels, leidingen
en parkeren op de hoek van de Veerweg en de
Vredelaan.

Het college besluit zich te conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften in
dezen, het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren en het verzoek om vergoeding van de in de
bezwaarfase gemaakte proceskosten af te wijzen.

Bestuursopdracht wateroverlast.

Het college besluit:
1. in te stemmen met de bestuursopdracht beleids- en actieplan wateroverlast.
2. de kosten daarvan ten laste te brengen van kostenplaats 672201 (Riolering beleid), kostensoort
634900 (Overige Diensten).
3. de bestuursopdracht ter informatie te verzenden aan de raad.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Bijdrage veilig slibtransport van RWZI Blaricum naar
A27.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst Veilig slibtransport van de RWZI naar de A27.
2. De heer A.H.M. Stam, wethouder Openbare Ruimte, een volmacht te geven tot het ondertekenen
van deze overeenkomst eind oktober a.s.
3. De aanvullende bijdrage van € 11.750 (inclusief BTW) aan het AGV beschikbaar te stellen en dit
bedrag ten laste te brengen van de voorziening Riool.

Verstrekken financiering LMHC inzake vervanging 2
kunstgrasvelden.

Het college besluit
1. In te stemmen met het financieringsvoorstel voor de vervanging van 2 kunstgrasvelden bij de
LMHC, nu er voldoende zicht is op daadwerkelijke realisatie van de vooraf opgelegde voorwaarden
voor een gezond financieel beleid van de vereniging.
2. Onder voorbehoud instemming raad, € 400.000,= financiering aan te trekken, waarvan de lasten
volledig in rekening worden gebracht bij de vereniging.
3. Onder voorbehoud raad, met LMHC een leningsovereenkomst aan te gaan waarmee het gehele
bedrag, inclusief de bijkomende kosten, over een periode van 10 jaar door het LMHC wordt
terugbetaald.
4. Middels bijgaand voorstel de raad te verzoeken in te stemmen met het financieringsvoorstel.
5. Het college besluit dit voorstel te voorzien van een aparte raadsinformatiebrief en wethouder Stam
te machtigen de uiteindelijke redactie van het raadsvoorstel (inclusief bijlagen) te redigeren.

Verstrekken financiering voetbalvereniging sv Laren99
voor de vervanging van haar kunstgrasveld.

Het college besluit
1. In te stemmen met het financieringsvoorstel voor de vervanging van een kunstgrasveld bij SV
Laren99.
2. Onder voorbehoud instemming raad, € 175.000,= financiering aan te trekken waarvan door de
vereniging op basis van betaalcapaciteit in de exploitatie een jaarlijkse last gedragen kan worden
van circa € 7.500,- op een looptijd van 13 jaar.
3. Onder voorbehoud van instemming raad, de resterende bijdrage van € 85.000,= ten laste te
brengen van de gemeente exploitatie (kostenplaats 651.101 Sport / Groene velden), welke
grotendeels afgedekt kan worden door een gerealiseerde incidentele bate (kostenplaats 683001
Bouwgrond exploitaties Algemeen).
4. Middels bijgaand voorstel de raad te verzoeken in te stemmen met het financieringsvoorstel.
5. Het college besluit dit voorstel te voorzien van een aparte raadsinformatiebrief en wethouder Stam
te machtigen de uiteindelijke redactie van het raadsvoorstel (inclusief de bijlagen) te redigeren.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille:
Wethouder L.C. van der Pols
Voortgangsrapportages Sociaal Domein aug-sept.

Het college besluit:
1. Kennis nemen van de voortgangsrapportages.
2. De inhoudelijke voortgangsrapportage ter kennisname naar de raad sturen.

Wijziging verordening materiële en financiële
gelijkstelling onderwijs gemeente Laren.

Het college besluit de raad voor te stellen de verordening materiële financiële
gelijkstelling gemeente 2015 vast te stellen.

Overname beheer Pleegzorgfonds 2015.

Het college besluit:
1. De Provincie Noord-Holland draagt het, door hen gevulde, pleegzorgfonds over aan de regio’s in
Noord-Holland in 2015. Het beheer van het Pleegzorgfonds wordt gezamenlijk met de gemeenten
van de jeugdzorgregio’s binnen de Provincie Noord-Holland (met uitzondering van de Stadsregio
2. Amsterdam) overgenomen van de Provincie voor het jaar 2015 volgens de reeds geldende criteria.
Voor het beheer van het fonds wordt een ambtelijke begeleidingsgroep ingesteld bestaande uit
contactpersonen van de Noord- Hollandse regio’s. Vanuit de begeleidingsgroep is er een
contactpersoon die contacten onderhoudt met het NFK (Nationale Fonds Kinderhulp).
De begeleidingsgroep in het jaar 2015 een advies te laten opstellen op basis van de integrale
kwartaalrapportages (door het NFK opgesteld per regio) over het al dan niet voortzetten van het
pleegouderfonds per 1-1-2016. Voor eventuele overgebleven middelen uit het jaar 2015 wordt een
passende oplossing gezocht, deze hoeven niet teruggestort te worden naar de Provincie.
3. Uitspreken dat de overname van het beheer in 2015 niet automatisch leidt tot voortzetting van het
fonds per 1-1-2016. Het is aan de gemeenten of zij in 2016 e.v. ook een dergelijke voorziening
willen creëren voor de pleegouders.

Rondvraag

Actiepunt
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