BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

d.d. 3 juni 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
mevrouw mr. E.J.J.P. Engels, wnd. secretaris

Afwezig:

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

Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille: Allen
Openbare besluitenlijst d.d. 20 mei 2014.

De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

Portefeuille:
Burgemeester E.J. Roest
Verslag gezamenlijke archiefinspectie 2013.

Het college besluit
1. het verslag en inspectierapport voor kennisgeving aan te nemen
2. het verslag en inspectierapport ter informatie aan de raad aan te bieden

Benoeming voorzitter en leden van de commissie voor
de bezwaarschriften.

De voorzitter en de leden van de commissie voor de bezwaarschriften herbenoemen voor de
gemeenteraadsperiode 2014-2018.
De heer mr. J. Oosterkamp, woonachtig te Biddinghuizen, te benoemen tot voorzitter van de
Commissie bezwaarschriften ingaande 1 juni 2014 gedurende de resterende duur van de
gemeenteraadsperiode 2014 - 2018 ivm ontslag van de huidige voorzitter per genoemde datum.

Verzoek tot Handhaving Garage Willenborg,
Zevenend 35

Het college besluit het verzoek tot handhaving af te wijzen;
- de overtredingen middels bijgevoegde beschikking te gedogen;
- zowel de verhuurder als Garage Willenborg van dit besluit in kennis te stellen.
- de burgemeester te mandateren om te beschikken in de dwangsom

Portefeuille:
Wethouder T.W. Smit
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille:
Wethouder A.H.M. Stam
Projectplan voor het opstellen van een inrichtingsvisie
voor het gebied Anna's Hoeve.

Het college besluit:
1. in te stemmen met het projectplan en de daarbij behorende planning;
2. het projectplan ter kennisneming door te sturen naar de raad.

Bezwaar inzake verleende omgevingsvergunning voor
het oprichten van een toegangspoort (legalisatie).

Conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften:
1. de bezwaarschriften van bezwaarmakers nummer 1, 2, 4 en 5 ontvankelijk en het bezwaarschrift
van bezwaarmaker nummer 3 niet-ontvankelijk verklaren;
2. het primaire besluit in stand laten met aanvulling van het welstandsadvies van 6 februari 2014 en, in
afwijking van dat advies, aan de omgevingsvergunning het voorschrift toe te voegen dat de poort
aan de zijde van de Vinkebaan moet worden uitgevoerd in de kleur RAL 6009, donkergroen.

Verlenging erfpachtovereenkomst Tennishal
Sprokkelenburg B.V.

Het college besluit:
1. In te stemmen met verlenging van de huidige met Tennishal Sprokkelenburg (LAREN) B.V.
gesloten erfpachtovereenkomsten met 20 jaar ingaande 29 september 2019.
2. De canon verantwoorden op 683001 Bouwgrondexploitaties algemeen, 832201 Pacht tennishal.
3. In te stemmen met het verzoek van erfpachter tot het mogen verpachten van de horeca-afdeling
conform art.7 van het erfpachtcontract van 1989.

Subsidieaanvraag Wandelvierdaagse het Gooi.

Het college besluit om een bedrag van € 500,00 aan eenmalige subsidie te verlenen.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille:
Wethouder L.C. van der Pols
Verlening mandaat aan regiocoördinator voor aansluiten
nieuwe partners op de verwijsindex.

Het college besluit:
1. Conform artikel 23 lid 4 van het Convenant Verwijsindex Noord- Holland Regio Gooi & Vechtstreek
mandaat te verlenen aan de beleidsfunctionaris/regiocoördinator om te beslissen over toetreding
van nieuwe convenantpartijen.
2. Dit mandaat toe te kennen voor de duur van de opdracht van de regio (voorshands tot 1-1-2015).

Voortgangsrapportages Sociaal Domein.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportages
2. Akkoord te gaan met de inhoud daarvan behoudens het element dat betrekking heeft op de
genoemde percentages in het kader van de bezuinigingen (13% en 27%).
3. De inhoudelijk voortgangsrapportage ter kennisname naar de raad te sturen

Maatregelen Compensatie Huishoudelijke Taken.

Het college besluit:
1. In te stemmen met vier maatregelen om de uitgaven voor CHT binnen de beschikbare budgetten te
houden.
2. In te stemmen met het in 2015 toepassen van de voorgestelde maatregelen bij nieuwe klanten en
bij bestaande klanten met een aflopende beschikking. In 2016 worden bestaande klanten met een
lopende beschikking herbeoordeeld.
3. In te stemmen met het in 2015 evalueren van het effect van de voorgestelde maatregelen om op
basis daarvan het beleid eventueel bij te stellen.
4. Dit voorstel ter informatie aan te bieden aan de raad en inhoudelijk mee te laten nemen in de
bespreking van de Raadsinformatienota Sociaal Domein.

Europese aanbesteding hulpmiddelen.

Het college besluit kennis te nemen van het gunningsbesluit voor de hulpmiddelen Wmo.

Rondvraag

Actiepunt

-4-

