BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

d.d. 3 september 2013 aanvang 9.00 uur

Aanwezig:

Afwezig:

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

Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille: Allen
Openbare besluitenlijst d.d. 27 augustus 2013

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille:
Burgemeester E.J. Roest
Meerjarenverslag en -planning Streekarchief.

Het college besluit het meerjarenverslag en -planning voor kennisgeving aan te nemen.

Vaststellen voorbereidingskrediet
grondwaterproblematiek Torenlaan.

Het college besluit:
1. kennis nemen van inhoud en strekking van het SLIM-rapport i.o.v. provincie Noord-Holland;
2. akkoord gaan met op korte termijn uitvoeren van vereiste afperkende cq.
saneneringsonderzoeken;
3. aan de gemeenteraad voor te stellen om t.b.v. bovenstaande via 10-e Begrotingswijziging ten
laste van Onvoorzien een voorbereidingskrediet van € 25.000 vast te stellen.

Advies aan Commissariaat voor de Media over
zendtijdtoewijzing lokale omroep.

Het college besluit :
1. de raad voor te stellen een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media
over de vraag of de Stichting Lokale Omroep Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren voldoet aan
de in artikel 2.62 lid 2 van de Mediawet gestelde eisen waarbij er rekenschap van wordt
gegeven dat de programmering van de lokale omroep is gericht op meerdere gemeenten en
dat de gezamenlijke bekostiging door de deelnemende gemeenten wordt opgebracht.
2. de adviesaanvraag door te geleiden naar de raad

Discussiestuk inzake meerjarenbegroting

Het college besluit, na enkele aanpassingen, in te stemmen met het discussiestuk en dit toe te zenden
aan de raad ter bespreking in een informele raadsbijeenkomst op 30 september.

Portefeuille:
Wethouder E.J. de Jong
Audit door Waarderingskamer inzake uitvoering Wet
WOZ en plan van aanpak van de aanbevelingen.

Het college besluit in te stemmen met bijgevoegd plan van aanpak en de daarbij behorende offerte. De
dekking van de kosten voor 2013 komt uit de lopende budgetten. Voor 2014 zijn de kosten opgenomen
in de begroting 2014.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille:
Wethouder J.W. van der Zwaan
Bijdrage jeugdfeest VRIZZ op Koninginnedag 2013

Het college besluit akkoord te gaan met de toegezegde bijdrage van € 2.500 aan de Oranjevereniging.

Rondvraag

Actiepunt
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