BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

d.d. 28 januari 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. 21 januari 2014.

De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

Portefeuille:
Burgemeester E.J. Roest
Keuze onderzoeksbureau grondwaterverontreiniging
Torenlaan.

Het college besluit:
1. Kennisnemen van en instemmen met ambtelijke keuze onderzoeksinstantie t.a.v.
grondwaterverontreiniging Torenlaan.
2. De kosten ten laste te brengen van Milieu, algemene kosten (6723.01.633510).

Aanvraag voor evenementenvergunning ten behoeve
van eenveilingdiner op het terrein van de Larensche
Mixed Hockey Club op 8 februari 2014.

Burgemeester en het college van burgemeester en wethouders, ieder zover het hun bevoegdheid
betreft:
1. De burgemeester besluit de gevraagde vergunning op grond van Artikel 2:25 van de Algemene
plaatselijke verordening Laren 2010 en het evenementen beleid te verlenen.
2. Het college van burgemeester en wethouders besluit op grond van artikel 4.3 van de
Legesverordening 2014 vrijstelling te verlenen voor het betalen van de legeskosten.

Portefeuille:
Wethouder E.J. de Jong
Keuze bureau voor bestemmingsplan ZevenendPostiljon 2015.

Het college besluit:
1. De opdracht om het bestemmingsplan Zevenend-Postiljon 2015 te actualiseren, te gunnen aan
bureau SRO met het uitdrukkelijke verzoek om meerwerkfacturen vóór uitbetaling/accordering
voor te leggen aan het college;
2. De kosten ten laste te brengen van kostenplaats bestemmingsplannen (6810.01 - 634600).
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Anterieure overeenkomst Singer Laren.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de onderliggende concept-overeenkomst Singer Laren;
2. Wanneer de overeenkomst is getekend door partijen, een bestemmingsplanprocedure
opstarten om de uitbreiding van Singer mogelijk te maken.
Het college verzoekt om, indien mogelijk ter procedureversnelling, gebruik te maken van de
coördinatieregeling ipv het achterwege laten van diverse procedurele stappen.

Wijziging Legesverordening 2014.

Het college besluit het tarief voor de aanvraag van een rijbewijs vast te stellen op € 38,45, het tarief
voor het niet overleggen van een oud reisdocument te laten vervallen en het tarief voor het verstrekken
van gegevens uit de Basisregistratie personen vast te stellen op € 7,50.

Uitvoeringsprogramma GRP 2014 Laren.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het Uitvoeringsprogramma GRP 2014;
2. Akkoord te gaan met het aanwenden van de benodigde middelen voor de realisatie van dit
programma, zoals beschreven in het UP GRP 2014.

Portefeuille:
Wethouder J.W. van der Zwaan

Rondvraag

Actiepunt

Memo Havekotte

Het college verzoekt om inzage van de gesloten
verhaalsovereenkomst
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