BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

d.d. 25 februari 2014 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
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. 18 februari 2014.

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille:
Burgemeester E.J. Roest
Bezwaar tegen het besluit van 1 juni 2013, verzonden 5
juni 2013, waarbij het verzoek om informatie op grond
van de Wet openbaarheid van bestuur over de uitkering
van wachtgelden door de gemeente Laren aan oudbestuurders is gehonoreerd met uitzondering van het
verzoek om het verstrekken van de namen van
de oud-wethouders.

Het college wordt geadviseerd, conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften, het
bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren en het verzoek om vergoeding van de
proceskostenvergoeding af te wijzen.

Wet Basisregistratie Personen (voorheen wet GBA).

Het college besluit:
1. dhr E. Egirgen en
2. dhr G. Koster aan te wijzen als toezichthouder in de zin van art 4.2 Wet BRP

Portefeuille:
Wethouder E.J. de Jong
Aanwijzing marktmeester.

1. Het college besluit de heer H. van Mispelaar aan te wijzen als marktmeester in de zin van de
Verordening op de Warenmarkt voor de gemeente Laren 2012;
2. Het college besluit de aanwijzing van de heer G. Koster als marktmeester in te trekken en hem
aan te wijzen als plaatsvervangend marktmeester.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille:
Wethouder J.W. van der Zwaan
Afspraken Bureau Jeugdzorg Noord-Holland.

Instemmen met de afspraken tussen de gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek en Bureau Jeugdzorg
Noord–Holland over de functies van Bureau Jeugdzorg. De voorzitter van de stuurgroep Jeugd Gooi- en
Vechtstreek, mevrouw N. van Ramshorst, te mandateren om namens burgemeester en wethouders van
Laren de ‘Afspraken functies Bureau Jeugdzorg tussen Bureau Jeugdzorg Noord-Holland en de
gemeenten in de regio Gooi- en Vechtstreek’ te ondertekenen.

Rondvraag

Actiepunt
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