BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

d.d. 17 september 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

Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille: Allen
Openbare besluitenlijst d.d. 10 september 2013

De besluitenlijst wordt, na enkele aanpassingen, vastgesteld.

Ontwerp bestuursopdracht ontwikkeling
programmaorganisatie Regio Gooi en Vechtstreek.
Aan de colleges van de deelnemende gemeenten van
de Regio Gooi en Vecht wordt gevraagd te besluiten tot
het instellen van 2 geïntegreerde
portefeuillehoudersoverleggen en in relatie daarmee in
te stemmen met een bestuursopdracht tot aanpassing
van de organisatiestructuur van de gewestelijke
ambtelijke organisatie.

Het college besluit een reactie te sturen waarin wordt gesteld dat het college, na overleg in het
portefeuillehouders beraad in het fysieke domein, hecht aan de bestendiging van de bestaande situatie
met 3 portefeuillehoudersoverleggen. De voorzitters van de betreffende portfeuillehoudersoverleggen
dienen te zorgen voor integrale afstemming ten einde de regiovisie en het regioprogramma voor het
fysieke domein te borgen. Het regionaal programma zal door het te benoemen regionale boegbeeld in
strategische overleggen moeten worden uitgedragen.
Het college zal de raad terzake mondeling informeren bij agendapunt grote projecten.

Portefeuille:
Burgemeester E.J. Roest

Portefeuille:
Wethouder E.J. de Jong
Programmabegroting 2014-2017.

Het college besluit na enkele aanpassingen akkoord te gaan met het concept programmabegroting
2014-2017.

Hoger beroep

Het college besluit de manager van de afdeling Vergunning & Handhaving van de BEL Combinatie te
machtigen namens het college het hoger beroepschrift in te dienen en de hoger beroepsgronden aan te
voeren bij de Raad van State in de procedure betreffende procedurenr. 201307567/1/A1.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille:
Wethouder J.W. van der Zwaan
Benoeming en herbenoeming leden van de Commissie
van Beheer van de Stichting Singer Memorial
Foundation.

Het college besluit om de raad voor te stellen dat:
1) de heer E.A. Slokker benoemd wordt als nieuw lid van de Commissie van Beheer;
2) de heer P. van Doorne herbenoemd wordt als lid van de Commissie van Beheer;
3) mevrouw C.S. de Klerk - Waller herbenoemd wordt als lid van de Commissie van Beheer;

Rondvraag

Actiepunt
Nagaan waar de HOV wel of niet over gemeentelijk
terrein gaat lopen.
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