BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

d.d. 25 juni 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 2 juli 2013
de wnd. secretaris,
de burgemeester,

mr. A.J.M. de Bruijn

drs. E.J. Roest

Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille: Allen
Openbare besluitenlijst d.d. 18 juni 2013.

De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

Portefeuille:
Burgemeester E.J. Roest
Vergunning Oktoberfest/herfstmarkt 2013

De burgemeester en burgemeester en wethouders besluiten, ieder voor zover het hun bevoegdheid
betreft:
1. op grond van artikel 2:25 Apv vergunning te verlenen voor het organiseren van het evenement
op zaterdag 5 oktober 2013 van 19.00 uur tot 01.00 uur (Oktoberfest) en op zondag 6 oktober
2013 van 11:00 uur tot 17:00 uur (Herfstmarkt) op Plein 1945
2. op grond van artikel 3 lid 3 en artikel 4 lid 3 van de Zondagswet ontheffing voor wat betreft de
activiteiten op zondag 6 oktober vanaf 11:00 uur;
3. op grond van artikel 5:18 Apv vergunning te verlenen voor het innemen van een tijdelijke
standplaats op vrijdag 4 oktober 2013 op Plein 1945 (naast de carrousel) ter promotie van het
evenement;
4. op grond van artikel 4.3 van de legesverordening aan de organisatie vrijstelling van het betalen
van leges en op grond van artikel 9 lid 7 van de precarioverordening vrijstelling van de
precariokosten te verlenen.

Concept regionale alcoholverordening Drank- en
Horecawet

Het college:
1. neemt kennis van de concept alcoholverordening Drank- en Horecawet;
2. besluit de concept alcoholverordening als basis in te brengen in de regionale
voorlichtingsbijeenkomst van 28 augustus 2013.

Milieujaarverslag

Het college besluit om:
1. Het milieujaarverslag 2012 vast te stellen
2. Het milieujaarverslag ter kennisname aan te bieden aan de aan de commissie R&I
3. Het milieujaarverslag toe te zenden aan de inspectie Leefomgeving en Transport en de
provincie Noord-Holland
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille:
Wethouder E.J. de Jong
Voorstel oplegging last onder dwangsom.

Het college besluit betrokkene een last onder dwangsom op te leggen om de garage binnen zes weken
te verwijderen op straffe van een dwangsom van € 10.000,-.

Geen medewerking aan toezichthouder

Het college besluit dat wanneer de eigenaren niet binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit
medewerking verlenen aan onze toezichthouder om binnen de door hem gestelde redelijke termijn een
gereedmelding uit te voeren, de eigenaren van rechtswege een dwangsom van € 5.000, ineens
verbeuren.

Portefeuille:
Wethouder J.W. van der Zwaan
Convenant & Plan van Aanpak Jeugdwerkeloosheid

Het college besluit:
1. In te stemmen met het convenant ‘Regionale aanpak voorkomen en bestrijden
jeugdwerkloosheid 2013-2014’.
2. In te stemmen met het plan van aanpak ‘Aanpak jeugdwerkloosheid regio Gooi en Vechtstreek
2013;
3. De benodigde co-financiering te realiseren via de reguliere taken die de gemeenten uitvoeren in
het kader van de Wet Werk en Bijstand;
4. In te stemmen om wethouder L. Tijhaar van de uitvoerende sociale dienst van gemeente
Huizen te machtigen het convenant te ondertekenen op woensdag 26 juni 2013.

Aanvraag subsidie jubileum ANBO in 2014.

Het college besluit:
1. Aan de ANBO een eenmalige subsidie te verlenen en deze vast te stellen op
€ 125 ,-- op basis van de Beleidsregels
2. De subsidiekosten ten laste te brengen van de begroting 2014 kostenplaats
Representatie/kostensoort Representatie 600206-634450.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Crematorium Molshoop

Het college besluit naar aanleiding van het voorgelegde voorstel in overleg te treden met Hilversum en
Baarn om dit initiatief met hen te bespreken en hun zienswijzen in deze te vernemen.

Actiepunt

Rondvraag
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