BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

d.d. 15 oktober 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. 8 oktober 2013.

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille:
Burgemeester E.J. Roest
Herbenoeming mw. J.C.M.J. Meulenkamp-van Dijk, lid
van de commissie gemeentelijke erepenning Laren voor
de periode 1 oktober 2013 tot 1 oktober 2017.

Het college besluit mw. J.C.M.J. Meulenkamp-van Dijk voor de periode 1 oktober 2013 tot 1 oktober
2017 te herbenoemen als lid van de commissie voor de gemeentelijke erepenning Laren.

Aanpassen energiesubsidielijst

Het college besluit:
- de bijlage 'Energiesubsidielijst' behorende bij de 'Verordening Energiesubsidie bestaande woningen
2013-2016 Laren' aan te passen en
- aan de 'Energiesubsidielijst' zonnepanelen toe te voegen.

Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Gooi en Vechtstreek

- Het college besluit om de gewijzigde gemeenschappelijke regeling ter goedkeuring aan de
gemeenteraad voor te leggen.
- Het college besluit, onder voorbehoud en met opschortende voorwaarde dat de gemeenteraad haar
toestemming geeft, in te stemmen met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling en dit besluit
kenbaar te maken aan de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Milieuprogramma 2014

Het college besluit
- in te stemmen met het milieuprogramma 2014
- dit aan te bieden aan de cie R&I (19 november)
- dit ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad (27november)
- dit na vaststelling ter kennisname toe te zenden aan de Inspectie Leefomgeving en Transport en de
provincie Noord-Holland.

Gras op de Brink

Het college besluit gelet op het historisch en kostenperspectief de houtsnippers op de Brink te laten
vervangen door speciaal hiervoor geschikt gras.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Hart van Laren

Het college besluit, ter uitvoering van het project Hart van Laren de volgende gepasseerde transacties
voor kennis aan te nemen:
- de vestiging van een recht van opstal inzake de aanbouw van de gymzaal van het College de Brink
t.b.v. de GSF ;
- de vestiging van een recht van gebruik van een perceeltje van ca. 300 m2 t.b.v. AT scholen als
gebruiker;
- de ruiling (om niet) van perceeltjes grond, met als ruilende partijen de gemeente Laren en AT
scholen;
- de vestiging van een recht van opstal inzake een gymlokaal van AT scholen (Binckhorst) t.b.v. de
gemeente Laren;
- de levering door de gemeente Laren van een perceeltje grond ter grootte van ca. 33 m2 aan de
Parochiegemeenschap St. Jan-Goede Herder.

Portefeuille:
Wethouder E.J. de Jong
Bestuursopdracht actualisering bestemmingsplan
Zevenend/Postiljon

Het college besluit:
1. in te stemmen met de bestuursopdracht
2. de bestuursopdracht ter kennisneming te sturen aan de gemeenteraad.

Welstandsnota

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het eindverslag van de inspraakprocedure voor de nota “Welstandsnota
gemeente Laren 2013-10-17
2. de raad voor te stellen het eindverslag en de welstandsnota 2013 vast te stellen onder
gelijktijdige intrekking van de welstandsnota 2010.

-3-

Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille:
Wethouder J.W. van der Zwaan
Strategische Visie Laren

Het college besluit na enige aanpassingen de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de
Strategische Visie Laren.

IJs op de Brink

Het college besluit IJs op de Brink te berichten dat achterstallige betalingen eerst voldaan dienen te zijn,
alvorens voor het evenement elektra beschikbaar gesteld zal kunnen worden.

Rondvraag

Actiepunt
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