BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

d.d. 28 oktober 2014 aanvang 9.00 uur

Aanwezig:

Afwezig:

de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer mr. A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille: Allen
Openbare besluitenlijst d.d. 21 oktober 2014

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille:
Burgemeester E.J. Roest
Preventie en Handhavingsplan Alcohol Jeugd.

Het college besluit om de raad voor te stellen om het “Preventie- en Handhavingsplan alcoholmatiging
jeugd in Gooi en Vechtstreek, Gemeente Laren 2015-2016” vast te stellen.

Adviesmemo portefeuillehoudersoverleg Milieu en
Duurzaamheid Gewest Gooi en Vechtstreek d.d.
29 oktober 2014.

Het college besluit in te stemmen met adviesmemo portefeuillehoudersoverleg Milieu en Duurzaamheid
Gewest Gooi en Vechtstreek d.d. 29 oktober 2014.

Portefeuille:
Wethouder T.W. Smit
Subsidieaanvraag van de Koninklijke Nederlandse
Vereniging voor Weer -en Sterrenkunde.

Het college besluit:
1. aan de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer –en Sterrenkunde subsidie voor inrichting
van een sterrenwacht te weigeren omdat de activiteiten niet bijdragen aan een gemeentelijk doel
zoals vastgelegd in de Beleidsregels.
2. er geen budget beschikbaar is en verlenen zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille:
Wethouder A.H.M. Stam
Bezwaar inzake legalisering en inzake verleende
omgevingsvergunning voor vergroten balkonhek.

Het college besluit conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften:
1. Het bezwaarschrift dat is gericht tegen het voornemen last onder dwangsom c.q. het bieden van
een legalisatiemogelijkheid d.d. 5 juni 2014, niet-ontvankelijk te verklaren.
2. Het bezwaarschrift dat is gericht tegen het besluit van 16 juli 2014 tot legalisatie van het vergroten
van het balkonhek aan de zijgevel op het perceel Zevenend 4a/4b (verleende
omgevingsvergunning), ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
3. Ten aanzien van beide bezwaarschriften niet over te gaan tot vergoeding van proceskosten.

Opleggen last onder dwangsom De Pijl 8.

Het college besluit:
1. Aan de eigenaar van het perceel De Pijl 8 een last onder dwangsom op te leggen.
2. De last onder dwangsom bekend te maken bij de eigenaar van het perceel.

Portefeuille:
Wethouder L.C. van der Pols
Aanpassing Verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs.

Het college besluit:
1. de raad voor te stellen de 'Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Laren 2015'
vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de 'Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
2. gemeente Laren 2009';
3. de 'Beleidsregels bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Laren 2015' vast te stellen
onder gelijktijdige intrekking van de 'beleidsregels bekostiging gymnastiekruimte voor
basisonderwijs Laren' zoals vastgesteld in de collegevergadering van 24 maart 2009;
4. het in de bijlage bij dit besluit toegevoegde formulier vast te stellen.

Hart van Laren.

Het college besluit:
1. de overeenkomst van exploitatie en beheer tussen de BES en de gemeente Laren vast te stellen en
te ondertekenen;
2. wethouder Van der Pols te machtigen namens het college te tekenen;
3. de overeenkomsten van het Brinkhuis, het muziekcentrum, gebouw Schering en Inslag en de
aanbouw Gymzaal college De Brink vast te stellen en te ondertekenen;
4. in te stemmen met de opdracht aan de commissie van wijzen;
5. het reglement van de commissie van wijzen vast te stellen;
6. de voorgedragen leden te benoemen.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Actiepunt

Rondvraag
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