Besluitenlijst
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

d.d. 4 maart 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. 25 februari 2014.

De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

Portefeuille:
Burgemeester E.J. Roest
Memo Fijnstof/Luchtverontreiniging.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de memo Fijnstof/Luchtverontreiniging van 3 februari 2014
2. deze ter kennisgeving aan te bieden aan de Raad

Portefeuille:
Wethouder E.J. de Jong
Bezwaar inzake last onder dwangsom in verband met
sloop garage.

Nadere regels betreffende beheersverordening 2014
Laren.

Bezwaarschrift tegen verleende omgevingsvergunning
voor het plaatsen van een vlaggenmast en een
speeltoestel op het perceel Naarderstraat 46

Het college besluit:
1. Conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften het bestreden besluit in stand
laten, met de correctie dat de bestaande, te slopen garage een oppervlakte heeft van 27,8 m2
in plaats van de gestelde 24,5 m2;
2. De begunstigingstermijn te stellen op 12 weken en de hoogte van de dwangsom op tienduizend
euro;
3. het verzoek om de in de bezwaarfase gemaakte (proces)kosten, niet te honoreren.
Het college besluit:
1. het "uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, graven en asbezorging 2014" vast te stellen.
2. de "Voorschriften voor het registreren van de begraven lijken en de bezorgde als 2014" vast te
stellen.
3. de "locatie strooiveld 2014" vast te stellen.
Het college besluit het advies van de commissie voor de bezwaarschriften op te volgen en het primaire
besluit in stand te laten voor wat betreft de vergunning voor de bouwactiviteit met verbetering
van de motivering en voorts de vergunning ten aanzien van de activiteit "handelingen met gevolgen
voor beschermde monumenten" te herroepen en in plaats daarvan in het besluit mee te delen dat
voor deze activiteit geen vergunning is vereist.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille:
Wethouder J.W. van der Zwaan
Beslissing op bezwaar blokkering beëindigen/intrekken
en intrekken/terugvorderenuitkering op grond van de
WWB.

Het college besluit conform het commissieadvies van 23 januari 2014 om het primaire besluit van 21
juni 2013 (blokkering) in stand te laten, het primaire besluit van 26 juni 2013 (beëindiging/intrekking) in
stand te laten met aanvulling van de wettelijke grondslag en met verbetering van de motivering en om
het primaire besluit van 28 juni 2013 (intrekking/terugvordering in stand te laten. Voorts beluit het
college om het verzoek om vergoeding van de proceskosten niet te honoreren.

Europese aanbesteding Hulpmiddelen Wmo.

Het college besluit:
1. in te stemmen met het bestek Europese aanbesteding voor de levering van Wmohulpmiddelen;
2. akkoord te gaan met de in het voorstel omschreven vervolgstappen (procesmatig en
uitvoeringstechnisch)
3. de werkgroep Hulpmiddelen de Europese aanbesteding uit te laten voeren en het
ambtelijk deel van de werkgroep op te dragen, na instemming met het bestek, het
contract op te stellen;
4. de manager contractbeheer te mandateren voor de ondertekening van de contractendie
voortvloeien uit deze aanbesteding;
5. de werkgroep hulpmiddelen mandateren de gunning van de opdracht op basis van
bijgevoegd bestek, uit te voeren;
6. akkoord te gaan met het regionaal beleggen van het contractbeheer Hulpmiddelen,
verwachte regionale kosten zijn € 30.000;
7. geheimhouding op te leggen ten aanzien van het voorstel en het bestek totdat de
aanbesteding van start gaat.

Visie en dienstverleningsconcept op participatie.

Het college besluit:
1. in te stemmen met de visie en dienstverleningsconcept op participatie
2. deze voor te leggen aan de gemeenteraad
3. de visie in het portefeuillehoudersoverleg, vooruitlopend op instemming van de
gemeenteraad, vast te stellen zodat de vervolgstappen in gang kunnen worden gezet.
Dit besluit wordt genomen onder de voorwaarde dat de cliëntenraad Wet Werk en Bijstand onderhavige
visie heeft geaccordeerd.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Rondvraag

Actiepunt

-4-

