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1.

Portefeuille: Allen

1.a.

Openbare besluitenlijst d.d. 29 januari 2019
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

2.

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

2.a.

Benoeming stembureauleden voor de verkiezingen 2019
Korte inhoud: op grond van de Kieswet benoemt het college voor iedere verkiezing de
voorzitter, de leden, de plaatsvervangende leden en de tellers voor de stembureaus.
Het college besluit:
1. akkoord to gaan met de benoeming van de voorzitter, leden, plaatsvervangende leden en
tellers voor de verkiezingen van 20 maart 2019 en 23 mei 2019;
2. het gevraagde mandaat to verlenen.

2.b.

Reactie op concept Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2019-2022
Korte inhoud: De 39 gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie uit Midden-Nederland
werken al jaren samen op veiligheidsthema's. In de Regionale Veiligheidsstrategie MiddenNederland 2019-2022 zijn de prioriteiten: georganiseerde ondermijnende criminaliteit,
effectieve verbinding veiligheid en zorg en cyberveiligheid. Op de geprioriteerde thema's
bundelen de partners hun krachten zodat de effectiviteit van de aanpak toeneemt.
Het college besluit:
1. in to stemmen met voorgestelde reactie in bijgevoegde conceptbrief;
2. de reactie ter vaststelling door to geleiden Haar de raad van 27 maart 2019.

3.

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis
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4.

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

4.a.

Huurovereenkomst met huurafhankelijk recht van opstal met de Rabobank voor de
realisatie van een pinbox nabij het Plein 1945 to Laren
Korte inhoud: De Cooperatieve Rabobank U.A. heeft bij de gemeente Laren een verzoek
ingediend voor de realisatie van een pinbox nabij het Plein 1945 to Laren. Daartoe dient er
tussen de gemeente en de Rabobank een tijdelijke huurovereenkomst to worden gesloten met
een huurafhankelijk recht van opstal. Vervolgens zal het recht van opstal zal notarieel worden
gevestigd.
Het college besluit:
1. een huurovereenkomst rnet huurafhankelijk recht van opstal met de Cooperatieve
Rabobank U.A. to sluiten voor de realisatie van een pinbox ingaande met terugwerkende
kracht op 1 januari 2019 voor de duur van 5 jaar;
2. in to stemmen met de voorwaarden en condities in de betreffende huurovereenkomst;
3. de betreffende jaarlijkse huuropbrengst ad € 2.500,00 per jaar to verantwoorden op
kostenplaats Beheer overige gronden/huren (93030000/536000).

4.b.

Verhuur perceel gemeentegrond to Laren
Korte inhoud: Sinds 1996 verhuurde de gemeente Laren een stuk grond als tuinuitbreiding aan
de toenmalige eigenaar van de woning to Laren. Na het overlijden van de eigenaar is in 2011
de woning verkocht, via de Brie erfgenamen, aan de huidige eigenaar. Tot op heden heeft de
gemeente geen huurovereenkomst met mevrouw gesloten. Mevrouw dient nu door de
gemeente aangeschreven to worden met het voorstel om een huurovereenkomst to sluiten met
als ingangsdatum 1 januari 2019.
Het college besluit:
1. een huurovereenkomst to sluiten met de eigenaar van de woning aangaande een stuk
gemeentegrond grenzend aan de achtertuin ingaande 1 januari 2019;
2. de inkomsten ad € 202,00 to verantwoorden op kostenplaats Beheer overige gronden/huren
(93030000-536000) en e.e.a. to verwerken in het rekeningresultaat 2019.

4.c.

Bezwaar tegen wegslepen voertuig van Plein 1945
Korte inhoud: Bezwaar is om advies voorgelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften.
Deze commissie heeft geadviseerd het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond to verklaren
en voorts het bestreden besluit in stand to laten.
Het college besluit zich to conformeren aan het advies van 17 december 2018 van de
commissie voor de bezwaarschriften en het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond to
verklaren en voorts het bestreden besluit in stand to laten.

4.d.

Gebruiksovereenkomst brandweerkazerne Laren
Korte inhoud: gebruiksovereenkomst Brandweerkazerne Laren
Het college besluit een bruikleenovereenkomst to sluiten met de Veiligheidsregio Gooi
en Vechtstreek voor de brandweerkazerne aan de Groene Gerritseweg 2A per 1 januari 2019
voor een periode van 10 jaar

5.

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

6.

Rondvraag
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Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 12 februari 2019

Datum

12 februari 2019

Voorzitter
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