BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

d.d. 8 april 2014 aanvang 9.00 uur

Aanwezig:

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
de heer drs. E.J. Roest, burgemeester

Onderwerp

Voorgesteld besluit

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

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille:
Burgemeester E.J. Roest
Memo stand van zaken afvalactiviteiten.

Het college besluit kennis te nemen van de memo Stand van zaken afvalactiviteiten (4
maart 2014).

Aanvraag Koningsdag 2014 Loetje laren.

Burgemeester en burgemeester en wethouders verlenen, ieder voor
zover het hun bevoegdheid betreft, aan Loetje Laren:
1. Vergunning voor het organiseren van activiteiten in het kader van Koningsdag 2014 op 26 april
2014 op Plein 1945;
2. Ontheffing op grond voor artike 35 Drank- en horecawet voor het schenken van
zwakalcoholhoudende dranken.

Aanvraag Koningsdag 2014 en plantenmarkt door
Stichting Feestweek Comité.

Burgemeester en burgemeester en wethouders verlenen, ieder voor
zover het hun bevoegheid betreft, aan de Stichting Feestweek Laren
NH:
1. vergunning voor het organiseren van het evenement Koningsdag 2014 op grond van artikel 2:25
van de Algemene plaatselijke verordening Laren 2010;
2. vergunning voor het plaatsen van een draaimolen op Plein 1945 van 31 maart t/m 26 april 2014 op
Plein 1945;
3. vergunning voor het plaatsen van een authentieke draaimolen van 24 t/m 27 april 2014 op de Brink
4. ontheffing op grond van artikel 35 Drank- en horecawet voor hetschenken van
zwakalcoholhoudende dranken;
5. het organiseren van een plantenmarkt op 10 mei 2014 op de Brink voor de Sint Jansbasiliek;
6. vrijstelling van de legeskosten op grond van artikel 4.3 van de Legesverordening 2014.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Dorpsdiner 2014.

De burgemeester en burgemeester en wethouders verlenen/besluiten, ieder voor zover het hun
bevoegdheid betreft:
1. Op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Laren vergunning voor
het organiseren en laten plaatsvinden van het Dorpsdiner op zondag, 25 mei
2014 van ± 16.00 tot 23.00 uur;
2. Op grond van artikel 3 lid 1 van de Zondagswet ontheffing om op zondag gerucht te verwekken ten
behoeve van het Dorpsdiner;
3. Op grond van artikel 4:3 van de Legesverordening 2014/artikel 9 lid 7 van de Precarioverordening
vrijstelling te verlenen van het betalen van leges en precariobelasting;
4. Geen kosten in rekening te brengen voor het verbruik van elektriciteit.

Portefeuille:
Wethouder E.J. de Jong
Aanwenden uitvoeringskrediet VRI/vernieuwen asfalt
nabij Tergooiziekenhuizen.

Stel een bedrag van € 305.000,- beschikbaar voor het project vernieuwen VRI en het vernieuwen van
het Larense gedeelte van het asfalt.

Met terugwerkende kracht rechtmatig verklaren van
enkele omissies (van uiteenlopende aard) betreffende
de rechtmatigheid aanbestedingen Laren 2013.

Het College van B&W van de gemeente Laren stemt in met het naar de Raad doorgeleiden van
bijgevoegd voorstel.

Beheersverordening Hoefloo 20a.

Het college besluit:
1. in te stemmen met het raadsvoorstel en het raadsbesluit inzake de Hoefloo 20a;
2. de raad voor te stellen de beheersverordening Hoefloo 20a vast te stellen.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille:
Wethouder J.W. van der Zwaan
Aanpassen Verordening Leerlingenvervoer gemeente
Laren 2011.

Het college besluit:
1. de raad voor te stellen de 'Verordening leerlingenvervoer gemeente Laren 2014' vast te stellen;
2. de uitvoeringsregels behorende bij de 'Verordening leerlingenvervoer gemeente Laren 2014' vast te
stellen en deze ter kennisneming aan de raad voor te leggen.

Opdracht business case Tomingroep.

Het college
1. Neemt kennis van en onderschrijft de opdracht van het Algemeen Bestuur van Tomingroep om een
business case te ontwikkelen waarbij Tomingroep een financieel gezond bedrijf blijft en waarbij de
financiële belangen van de afzonderlijke gemeenten voldoende geborgd zijn.
2. Neemt kennis van het plan van aanpak van BMC.

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 commissie M&F van 22 mei a.s.

RBL jaarrekening 2013 en ontwerpbegroting 2015.

Het college besluit:
1. de raad voor te stellen in te stemmen met de jaarrekening 2013 van het Regionaal Bureau
Leerlingzaken (RBL);
2. de raad voor te stellen een zienswijze in te dienen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2015 van
het RBL;
3. de raad voor te stellen een kanttekening te plaatsen bij de meerjarenbegroting 2016-2018;
4. conform bijgaande conceptbrief het RBL, onder voorbehoud van instemming door de raad, te
informeren.

Plan van Aanpak Sociaal Domein

1. In te stemmen met het Plan van Aanpak voor het project sociaal domein
2. Akkoord te gaan met de geraamde kosten en het bijgevoegde dekkingsvoorstel voor de extra inzet
van menskracht voor de voorbereiding op het sociaal domein van € 379.080 voor Laren.
3. Het voorstel voor het beschikbaar stellen van extra middelen voor het sociaal domein ter
besluitvorming voor te leggen aan de raad.
4. Vooruitlopend op het besluit van de gemeenteraad de afdelingsmanager RMO opdracht te
verstrekken de benodigde inhuur te werven.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

BEL Zwembad.

Het college besluit:
1. het bijgevoegde plan van aanpak project BEL zwembad in concept vast te stellen en deze te
bespreken aan SBL.
2. Aan SBL opdracht te verlenen om uitvoering te geven aan de (ver)nieuwbouw van het BEL
zwembad zoals opgenomen in het plan van aanpak en de bijgevoegde opdrachtbrief.
3. Aan SFN opdracht te verlenen om overeenkomstig hun offerte d.d. 26 maart 2014 de begeleiding
en gemeentelijke adviesrol in het project in te vullen.
4. Aan de colleges van Blaricum en Eemnes te verzoeken om het door de raden beschikbaar gestelde
voorbereidingskrediet aan de gemeente Laren over te maken.

Rondvraag

Actiepunt
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