BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

d.d. 9 juli 2013 aanvang 9.00 uur

Aanwezig:

de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer mr. A.J.M. de Bruijn, wnd. secretaris

Afwezig:

de heer E.J. de Jong, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 16 juli 2013

Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille: Allen
Openbare besluitenlijst d.d. 2 juli 2013.

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille:
Burgemeester E.J. Roest
Evenementenvergunning Gooische Run

Burgemeester en burgemeester en wethouders besluiten, ieder voor zover het hun bevoegdheid
betreft:
1. Op grond van artikel 2:25 Apv vergunning te verlenen voor het organiseren van het evenement
Gooische Run op 1 september 2013 van 11:00 uur tot 18:00 uur;
2. Op grond van artikel 3 lid 3 en artikel 4 lid 3 van de Zondagswet ontheffing voor wat betreft de
activiteiten op 1 september 2013 vanaf 11:00 uur;
3. Op grond van artikel 4.3 van de legesverordening aan de organisatie vrijstelling van het betalen
van leges en op grond van artikel 9 lid 7 van de precarioverordening vrijstelling van de
precariokosten te verlenen.

Klachtafdoening

Het college besluit, gelet op het advies van de plv. klachtencoördinator, de klacht niet ontvankelijk te
verklaren.

Portefeuille:
Wethouder E.J. de Jong
Bezwaar inzake wegslepen van Plein 1945.

Het college besluit:
conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften het
primaire besluit in stand laten, met inachtneming van de correctie ten
aanzien van het tijdstip van het wegslepen (22.15 uur) en de hoogte
van het bedrag van de wegsleepkosten ad € 268,50.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille:
Wethouder J.W. van der Zwaan
Dierenopvang beleggen bij Stichting Dierenzorg
Eemland, beëindigen samenwerking met Dierenasiel
Crailo

Het college besluit:
1. De samenwerking met Dierenasiel Crailo per 1 augustus 2014 te beëindigen en de algemene
waarderingssubsidie niet te verstrekken;
2. Een overeenkomst met Stichting Dierenzorg Eemland per 1 augustus 2014 aan te gaan voor
het bedrag van € 3.750;
3. De waarderingssubsidie van € 500,- niet te verlenen per 1-1-2015.
4. Op kostenplaats 614004 de budgetten op de kostensoorten 634.800 en 642.532 samen te
voegen op 634.800.

Memo van portefeuillehouders onderwijs Blaricum,
Eemnes en Laren inzake toezicht Villa Primair en het
mogelijk wijzigen van de statuten.

Het college besluit akkoord te gaan met de memo aangezien een wijziging, als geopperd, op dit
moment niet gewenst is.

Memo stand van zaken openbaar onderwijs in de Gooi en Vechtstreek.

Het college besluit akkoord te gaan met het memo en dit ter kennisname te zenden aan de commissie
M en F.

Rondvraag --

Actiepunt--
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