BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

d.d. 2 juli 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

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 9 juli 2013

Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille: Allen
Openbare besluitenlijst d.d. 2 juli 2013.
e

Bestuurlijke planning college 2 helft 2013

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Eerste bespreking leidt tot nadere in- en aanvulling. Een volgende keer ter vaststelling.

Portefeuille:
Burgemeester E.J. Roest

Portefeuille:
Wethouder E.J. de Jong
Aanpassing leidraad invordering

Het college stelt de beleidsregels leidraad invordering gemeentelijke belastingen vast.
De raad wordt geïnformeerd

Portefeuille:
Wethouder J.W. van der Zwaan
Bezwaarprocedure bestuurlijke boete kinderdagverblijf
(KDV) Joukje.

Het college besluit de bezwaarprocedure tegen de bestuurlijke boete over te slaan waardoor deze
tegelijkertijd met het beroep op de aanwijzing - die vooraf is gegaan aan de boeteoplegging - aan de
rechtbank kan worden voorgelegd.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Leges voor registratie gastoudervoorziening.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het aan de raad voorleggen van het tussentijds aanpassen van de
legesverordening op het onderdeel leges bij registratie van gastouders,
2. De leges voor het registreren van gastouders te bepalen op 50% van de in de huidige
legesverordening vastgestelde bedragen,
3. Op alle vanaf 1 januari 2013 ingediende aanvragen registratie gastouders het gecorrigeerde
legestarief toe te passen en
4. Met ingang van 2014 de inkomsten ad € 2.012 te ramen in de begroting.

Actiepuntenverslag signaleringsoverleg jeugd gemeente
Laren van 6 juni 2013.

Het college besluit kennis te nemen van het actiepuntenverslag van het signaleringsoverleg jeugd
gemeente Laren van 6 juni 2013.

Evaluatie MEEWERKEN

Het college besluit:
1. in te stemmen met de evaluatie MEEWERKEN welke de resultaten weergeeft van 1 juli 201131 december 2012.
2. in te stemmen met bijgevoegd persbericht
3. de evaluatie ter kennisneming toe te zenden aan de raad.

Rondvraag

Actiepunt
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