Besluitenlijst
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

d.d. 8 juli 2014 aanvang 9.00 uur

Aanwezig:

Afwezig:

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

Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille: Allen
Openbare besluitenlijst d.d. 1 juli 2014.

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille:
Burgemeester E.J. Roest

Portefeuille:
Wethouder T.W. Smit
Er is een aanvraag ingediend voor het organiseren van
De burgemeester besluit op grond van artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening Laren
het evenement Laren Jazz op 5 en 6 september 2014 op 2010 en het evenementenbeleid vergunning te verlenen voor het organiseren van Laren Jazz op 5 en
het terrein van Singer Laren.
6 september 2014 van 18.00 uur tot 1.00 uur op het terrein van Singer Laren.

Portefeuille:
Wethouder A.H.M. Stam
Bouwverordening.

Het college besluit de raad voor te stellen de verordening tot wijziging van de bouwverordening (14e
serie wijzigingen) vast te stellen.

Vaststelling inrichtingsplan woningbouwontwikkeling ‘De
Torenvalk’ aan de Torenlaan / Co Bremanlaan.

Het college besluit om:
1. Het inrichtingsplan voor De Torenvalk vast te stellen
2. Vast te leggen richting ontwikkelaar Herkon dat de bomen uitsluitend kunnen worden gekapt bij het
onomkeerbaar doorgaan van de bouw.
Het college tekent aan dat wethouder Smit, gezien zijn eerdere betrokkenheid bij het project als direct
omwonende, niet heeft deelgenomen aan de beraadslaging en besluitvorming bij dit agendapunt.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille:
Wethouder L.C. van der Pols
Actiepuntenverslag Signaleringsoverleg Jeugd
gemeente Laren.

Het college besluit kennis te nemen van het actiepuntenverslag van het Signaleringsoverleg jeugd
gemeente Laren van 19 juni 2014.

Beslissing op bezwaar tegen weigering een
gehandicaptenparkeerkaart voor een bestuurder te
verlenen.

Het college besluit het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren, het besluit te herroepen en
een gehandicaptenparkeerkaart te verstrekken met een geldigheidsduur van vijf jaar.

Rondvraag
Vuurwerk overlast

Actiepunt
Portefeuillehouder Roest legt voor dat enkele
inwoners hebben gevraagd om maatregelen om
vuurwerkoverlast met oud en nieuw tegen te
gaan. Na overleg besluit het college de landelijke
(aangescherpte) richtlijnen te volgen. Er wordt
niet ingezet op extra inzet op handhaving of het
organiseren van een gemeentelijk centraal
vuurwerk.
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Briefschrijvers antwoorden en raad met memo
informeren over standpunt college.

