BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

d.d. 4 februari 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. 28 januari 2014.

De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

Portefeuille:
Burgemeester E.J. Roest
Benoemen voorzitters, stembureauleden en plv.
stembureauleden (incl. mandatering) voor de
verkiezingen van de Gemeenteraad op 19 maart 2014
en de verkiezingen van het Europees Parlement op
22 mei 2014

Het college besluit:
1. de personen op bijgaande roosters te benoemen
2. mandateert mevrouw M. Rigter-Roodhart, mevrouw W.A. van Raaij en mevrouw C.A. de Veij
om wijzigingen in bijgaande lijst aan te brengen.

Portefeuille:
Wethouder E.J. de Jong
Vaste standplaatsvergunning t.b.v. de verkoop van ijs de
heer Mark Smit (ICE APE) op het pleintje tussen het
Kruidvat, Nieuweweg 8 en Rituals, Nieuweweg 10.

Het college besluit om op grond van artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht af te wijken van
het Standplaatsenbeleid en aan de heer M.R. Smit (ICE APE) een vaste standplaatsvergunning ten
behoeve van de verkoop van ijs gedurende de maanden april 2014 tot en met september 2014 te
verlenen op het pleintje tussen Kruidvat, Nieuweweg 8 en Rituals, Nieuweweg 10 te Laren.

Wijziging Legesverordening 2014 ihkv Paspoortwet.

Het college besluit de raad voor te stellen de 1e Wijziging op de Legesverordening 2014 te laten
vaststellen.

Aantrekken lening zwembad.

Het college besluit een lening aan te gaan van vier en een half miljoen euro voor de
bouw van het zwembad met een looptijd van dertig jaar.

Vaststellen reconstructieplannen Slangenweg/
Schuilkerkpad, Diepenbrocklaan/Derkinderenlaan en
Legrasweg.

Het college besluit:
1. De aangepaste reconstructieplannen Slangenweg/Schuilkerkpad,
Diepenbrocklaan/Derkinderenlaan en Legrasweg vast te stellen.
2. In te stemmen met het verhogen van het reconstructiebudget met € 60.000,- (dekking jaarschijf
2014) in verband met de aangetroffen vervuiling van de grond.
3. In te stemmen met de volgende fase in het project (het laten maken van een civiel bestek)
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille:
Wethouder J.W. van der Zwaan
Procedure OOGO i.v.m. invoering Passend Onderwijs.

Het college besluit:
1. De bijgevoegde procedure "op overeenstemming gericht overleg (OGOO) Passend onderwijs"
vaststellen.
2. De bijgevoegde overeenkomst OGOO namens de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek
en Eemnes te laten ondertekenen door de voorzitter van de stuurgroep OGOO Passend
onderwijs Gooi en vechtstreek, wethouder onderwijs E. Boog.
3. Bijgaande uitnodiging voor een voorlichtingsbijeenkomst via de griffie verzenden aan de
raadsleden.

Rondvraag

Actiepunt
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