BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

d.d. 10 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. 3 september 2013

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille:
Burgemeester E.J. Roest
Wijkaanpak voor energiebesparing particuliere
woningen.

Het college besluit de raad met bijgevoegd memo in kennis te stellen van de aankomende wijkaanpak
voor energiebesparing bij particuliere woningen.

Portefeuille:
Wethouder E.J. de Jong

Portefeuille:
Wethouder J.W. van der Zwaan
Onderzoek onder 1300 inwoners van de gemeente
Laren (steekproef), waarin wordt gekeken in hoeverre
het imago en de ambities van de gemeente op het
gebied van communicatie overeenkomen met de
huidige situatie.

Het college besluit akkoord te gaan met het trekken van een steekproef uit de GBA.

Rijksbijdrage voor opsporing explosieven Crailo.

Het college besluit de toekende bijdrage van € 27.889 uit te betalen aan de provincie Noord-Holland.

Overeenkomst Compensatie Huishoudelijke Taken
Wmo.

Het college besluit akkoord te gaan met de memo ter zake aan de raad.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Mandatering transitiearrangement jeugd zorg en pilot
vervoegde toegang jeugdzorg.

Het college besluit:
1) de (voorzitter van) de stuurgroep jeugd te mandateren tot het ondertekenen van de
samenwerkingsovereenkomst, behorende bij de pilot vervroegde toegang jeugdzorg.
2) het college besluit er mee akkoord te gaan dat de leden van de stuurgroep jeugd overgaan tot
het uitwerken van de conceptafspraken en het voeren van bestuurlijk overleg namens de
gemeente met de zorgaanbieders en financiers.
3) de raad ter zake te informeren.

Memo inzake vervanging van circus Sijm door Magic
Circus

Het college besluit in te stemmen met deze vervanging en Magic Cicus een speelvergunning te

verlenen.

Rondvraag
Crailo

Het college neemt kennis van het gezamenlijk door de 3 gemeenten (Hilversum, Bussum en Laren)
voorgenomen en van de Provincie afwijkende standpunt inzake de gebiedsontwikkeling Crailo.
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