BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

d.d. 10 december 2013 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
de heer mr. A.J.M. de Bruijn, wnd. Secretaris
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. 3 december 2013.

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille:
Burgemeester E.J. Roest
Evenement in tennishal Sprokkelenburg op
14 december 2013.

Burgemeester en burgemeester en wethouders besluiten, ieder voor zover het hun bevoegdheid
betreft:
1. vergunning te verlenen op grond van artikel 2.25 van de Algemene plaatselijke verordening
Laren 2010 voor het houden van het evenement "Evoke" op 14 december 2013 van 19.00 uur
tot 02.00 uur;
2. ontheffing te verlenen op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet voor het schenken
van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens bovengenoemd evenement van 19.00 uur tot 01.30
uur.

IJs op de Brink

Burgemeester en burgemeester en wethouders besluiten, ieder voor zover het hun bevoegdheid
betreft, vergunning te verlenen voor het gebruik van het restaurant IJs op de Brink t.b.v. een besloten
festiviteit op 31 december 2013 onder de voorwaarde dat:
1. het feest eindigt om 01.00 uur;
2. er geen gebruik wordt gemaakt van elektronisch versterkte muziek;
3. het feest binnen plaats vindt.

WSI

Het college besluit akkoord te gaan met een diner voor de heren H. Pullen en JA Suijver als dank voor
de uitgevoerde werkzaamheden in het kader van het WSI-project.

Ambtseed

Aan de volgende medewerkers werd de ambtseed afgelegd:
1. de heer G.H. Veerman
2. mevrouw B.G.C. Binkhorst
3. de heer G.O. van Poelje
4. mevrouw A.M. Kroon-Stam
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille:
Wethouder E.J. de Jong
Houtzagerij

Het college besluit akkoord te gaan met het memo aan het presidium en daarmee met het uitstel
naar de raadsvergadering van februari 2014.

Portefeuille:
Wethouder J.W. van der Zwaan
Besluit op bezwaar verzoek urgentieverklaring.

Het college besluit het advies van de commissie voor bezwaarschriften over te nemen en het primaire
besluit d.d. 4 juli 2013 in stand te laten.

Zwembad

Het college besluit akkoord te gaan met de opdracht aan Stibbe tot uitwerking van het begrip Quasiinbesteding en de relatie met de aanbestedingsregels.

Rondvraag

Actiepunt
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