BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

d.d. 5 november 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. 29 oktober 2013.

De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld, waarbij tevens het besluit inzake kostendekkendheid
begraafplaats wordt ingetrokken.

Portefeuille:
Burgemeester E.J. Roest
Mandatering directeur GAD ondertekenen
Deelnemersovereenkomst Nedvang/ Deelname aan
Gemeente Schoon.

Het college besluit:
1. Mandaat te verlenen aan de directeur van de GAD tot het aangaan van de
deelnemersovereenkomst met Nedvang;
2. de burgemeester te machtingen om deze overeenkomst te laten ondertekenen
3. de overeenkomst met Gemeente Schoon te tekenen en deze ter informatie aan de raad te
doen toekomen,
4. kennis te nemen van de memo Deelnemersovereenkomst Nedvang en zwerfafval van 10-102013.

Benoeming leden en plv. leden voor het hoofd- c.q.
centraal stembureau.

Het college besluit leden en plv. leden voor het hoofd- c.q. centraal
stembureau voor de verkiezingen van de gemeenteraad op 19 maart
2014 te benoemen.

Aanwijzen stembureaus voor de verkiezingen van de
Gemeenteraad op 19 maart 2014 en voor de Europese
verkiezingen op 22 mei 2014.

Het college besluit de volgende stembureaus aan te wij zen:
1. Stembureau 1 : ’t Brinkhuis (het Theater), Brink 29, 1251 KT
2. Stembureau 2 : De Gooische School, Oud Blaricummerweg 21A, 1251 GV.
3. Stembureau 3 : Johanneshove, Eemnesserweg 42, 1251 ND.
4. Stembureau 4 : Verenigingsgebouw De Blokhut, Smeekweg 104, 1251 VK.
5. Stembureau 5 : RK Scholengemeenschap Laar en Berg, Langsakker 4, 1251 GB.
6. Stembureau 6 : Theodotion, Werkdroger 1, 1251 CM.

Nieuwjaarsreceptie en bijeenkomst nieuwe bewoners

Het college besluit gelet op de ingediende offertes receptie en bijeenkomst te houden in Singer.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille:
Wethouder E.J. de Jong
Vaststellen Legesverordening 2014.

Het college besluit de raad voor te stellen de legesverordening 2014 vast te stellen.

Vaststelling belastingverordeningen 2014.

Het college besluit de raad voor te stellen de belastingverordening 2014 vast te stellen, met
uitzondering vooralsnog van de begraafrechten..

Aanwijzing tot gemeentelijke monument van de
volgende panden; Paviljoensweg 5; Rozenlaantje 14;
Rozenlaantje 16; Naarderstraat 12 en Brink 6-8 te
Laren.

Het college besluit om de op grond van artikel 3 van de Monumentenverordening Laren
2-12 de volgende panden aan te wijzen als gemeentelijk monument:
1. Naarderstraat 12, kadastraal bekend gemeente Laren, sectie F 372
2. Rozenlaantje 14, kadastraal bekend gemeente Laren, sectie C1553
3. Rozenlaantje 16, kadastraal bekend gemeente Laren sectie C 816 en C 1798
4. Brink 6-8, kadastraal bekend gemeente Laren sectie F1957 en F1613
5. Paviljoensweg 5 kadastraal bekend gemeente Laren,sectie E 93

Oplegging last onder dwangsom, Lage Vuurscheweg 6.

Het college besluit aan de eigenaar van het perceel Lage Vuurscheweg 6 een last onder
dwangsom op te leggen en de last onder dwangsom bekend te maken bij de eigenaar.

Oplegging last onder dwangsom, Naarderstraat 27 te
Laren.

Het college besluit de overtreder een last onder dwangsom op te leggen en de last onder dwangsom
bekend te maken aan de overtreder door toezending van het besluit.

Herinrichting Eemnesserweg te Blaricum en
Blaricummertollaan te Laren.

Het college besluit:
1. Het D.O. (uitwerking Nul+ variant) vast te stellen en het werk in 2014 te laten aanbesteden
en uit te voeren.
2. De beschikbare middelen (€ 199.000) uit de investeringsplanning (jaarschijf 2012) van de
begroting aan te wenden.
3. De beschikbare middelen voor reconstructie wegen (€ 15.000) uit de investeringsplanning
(jaarschijf 2013) van de begroting aan te wenden.
4. 4. Het D.O. ontwerp herinrichting Blaricummertollaan ter informatie aan de raad voor te
leggen.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille:
Wethouder J.W. van der Zwaan
Voornemen bestuurlijke boete buitenschoolse opvang
(BSO) De Melkweg.

Het college besluit BSO De Melkweg kenbaar te maken dat er een bestuurlijke boete wordt opgelegd
omdat de voorziening niet voldoet aan de Wko.

Bestuursopdracht welzijn, onderdeel: visie op
welzijnsbeleid.

Het college besluit in te stemmen met raadsvoorstel en bijgaande visie op het welzijnsbeleid en deze
visie ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

Ruimtelijke Ontwikkeling Crailo.

Het college besluit:
1. De raad voorstellen in te stemmen met het Ambitiedocument Crailo;
2. De raad voorstellen in te stemmen met het concept Ruimtelijk Kader Crailo alsmede met de
vestiging van de Veiligheidsregio op het Laarder deel van Crailo, maar niet met de vestiging
van andere bedrijven op deze gronden.
3. de voorstellen van het portefeuillehoudersoverleg inzake een regionale aanpak voor een
crematorium af te wachten.

Modernisering Minimabeleid.

Het college besluit het raadsvoorstel modernisering minimabeleid aan de raad voor te leggen.

IJs op de Brink 2013-2014.

Burgemeester en het college van burgemeester en wethouders
besluiten, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft:
1. Op grond van artikel 2:25 Apv vergunning te verlenen aan Stichting IJs op de Brink voor het
organiseren van het evenement IJs op de Brink van 23 november 2013 t/m 5 januari 2014;
2. om met toepassing van artikel 4:48 van de Algemene wet bestuursrecht (inherente
afwijkingsbevoegdheid) af te wijken van de geluidsnorm zoals vastgesteld in het
evenementenbeleid Laren;
3. op grond van artikel 3 lid 3 en artikel 4 lid 3 van de Zondagswet ontheffing te verlenen, voor wat
betreft de activiteiten op de zondagen tijdens de periode 23 november 2013 t/m 5 januari 2014
vanaf 12:00 uur;
4. op grond van artikel 4.3 van de legesverordening aan de organisatie van IJs op de Brink
vrijstelling van het betalen van leges en op grond van artikel 9 lid 7 van de precarioverordening
vrijstelling van de precariokosten.

Opdracht Integraal Huisvestingsplan.

Het college besluit het bureau 4-Advies, conform de offerte van 22 oktober 2013, de opdracht te
verstrekken om voor een bedrag van € 12.566,00 excl. BTW een Integraal Huisvestingplan op te
stellen.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Singer

Het college besluit het intern jaarverslag Singer, waarin specifieke bedrijfsgegevens zijn opgenomen,
met in achtneming van de Wet openbaarheid van Bestuur artikel 10 onder 1c. en 2b., onder
geheimhouding aan de raad ter informatie toe te sturen.

Rondvraag

Actiepunt

-5-

