BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

d.d. 19 november 2013 aanvang 9.00 uur

Aanwezig:

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

Afwezig:

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

Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille: Allen
Openbare besluitenlijst d.d. 12 november 2013.

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille:
Burgemeester E.J. Roest
Display zonnepanelen gemeentehuis.

Het college besluit:
1. een display op te hangen in het gemeentehuis waarop de door de zonnepanelen opgewekte
energie is af te lezen
2. de kosten ad 1595,- Euro ten laste te brengen van 672301/634600 (Milieu/Uitbestede
werkzaamheden)

Raadswisseling.

De heer L.J.M. Janssen (Leo) heeft bij brief d.d. 30 oktober 2013 ontslag genomen als lid van de raad.
Hij blijft evenwel in functie totdat in de vacature is voorzien. Met inachtneming van de bepalingen van
de Kieswet en Gemeentewet is hiervoor de heer L.B.J. Vos bereid gevonden.

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie
personen

Het college besluit de raad voor te stellen de verordening gegevensverstrekking basisregistratie
personen vast te stellen.

Waarnemend secretaris

Het college besluit, in afwachting van het herstel van de gemeentesecretaris, mevrouw mr. E.J.J.P.
Engels per 1 januari a.s. aan te trekken als waarnemend secretaris. Als voorbereiding daarop en ter
inwerking zal mevrouw Engels in de maand december geregeld aanwezig.

Portefeuille:
Wethouder E.J. de Jong
Het pand sint Jansstraat 58.

Het college besluit:
1. de ingediende zienswijze ongegrond te verklaren;
2. het advies van de commissie te volgen;
3. het pand sint Jansstraat 58-60, kadastraal bekend Laren G362 en G 361 aan te wijzen als
gemeentelijk monument.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Eindejaars begrotingswijziging

Het college besluit akkoord te gaan met het concept -raadsvoorstel.

Portefeuille:
Wethouder J.W. van der Zwaan
Aanwijzen collectieve festiviteiten 2014.

Het college besluit aan te wijzen als collectieve festiviteiten waarvoor de geluidsnormen als bedoeld in
de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en artikel
4:5 van de Algemene plaatselijke verordening Laren 2010 niet gelden:
op de volgende dagen voor de gehele gemeente:
1. 26 april 2014, viering Koningsdag;
2. 5 juli tot en met 10 juli 2014, kermis.

Informatie financiële situatie Villa Primair.

Het college besluit de memo ter kennisname te zenden aan de gemeenteraad.

Handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen.

Het college heeft in zijn vergadering van 29 oktober 2013 besloten om "een aangepast
handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen voor de gemeenten in de regio Gooi &
Vechtstreek in concept vast te stellen”. Dit concept wordt nu definitief vastgesteld.
Het 'handhavingsbeleid Kinderopvang en Peuterspeelzalen voor de gemeenten in de regio Gooi &
Vechtstreek' vastgesteld op 14 augustus 2012 is op 19 november 2013 door het college ingetrokken.

Offerte toetsing haalbaarheid zwembad.

Het college besluit akkoord te gaan met de offerte en Sportfondsen Nederland NV opdracht te geven de
geschetste werkzaamheden te verrichten à raison van € 8.500,- excl. BTW.

Rondvraag

Actiepunt
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