BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

d.d. 8 oktober 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

Afwezig:

mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille: Allen
Openbare besluitenlijst d.d. 1 oktober 2013.

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille:
Burgemeester E.J. Roest
Erfpacht Molenweg 1.

Het college besluit:
1. Medewerking te verlenen tot het overdragen van het bloot eigendom tegen een
symbolische prijs van € 1,- en tevens bij koper het in rekening brengen van de geschatte
behandelingskosten ter hoogte van € 12.500,-.
2. De opbrengst van € 1,- zal worden betrokken in het rekeningresultaat 2013.

Huurovereenkomsten en geldleningovereenkomst
Parochie.

Het college besluit:
1. De financiële afwikkeling tussen de R.K. Parochiegemeenschap Sint-Jan – Goede Herder en
de Pastoor Hartmanstichting en de gemeente Laren vast te stellen;
2. Het resterende bedrag van € 65.453,89 betaalbaar te stellen aan de de R.K.
Parochiegemeenschap Sint-Jan – Goede Herder en de Pastoor Hartmanstichting;
3. De huurovereenkomsten Brink 29 en Eemnesserweg 15/15a vast te stellen en tot
ondertekening over te gaan;
4. De geldleningovereenkomst tussen de R.K. Parochiegemeenschap Sint-Jan – Goede Herder
en de Pastoor Hartmanstichting en de gemeente Laren vast te stellen en tot ondertekening
over te gaan.
5. de raad in het najaar hierover nader te informeren.

Procedure Amsterdam vs. Laren, Blaricum c.s. inzake
uittreding GNR

Het college besluit verweer te voeren in het hoger beroep waarin de gemeente met anderen is
gedagvaard door de gemeente Amsterdam.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille:
Wethouder E.J. de Jong
Klus-opdracht: Het uniformeren van het beleid van de 3
gemeentelijke begraafplaatsen (BEL).

Het college besluit in te stemmen met de Klus-opdracht, waarin opgenomen:
1. Beleid ten aanzien van toewijzing van historische graven en voor de procedures die daarmee
samenhangen en inzicht in de financiële gevolgen van dit beleid.
2. Een rapportage waaruit blijkt wat de meest efficiënte en wenselijke manier en niveau van
onderhoud voor de drie begraafplaatsen zijn, hoeveel uren daarvoor nodig zijn, hoe deze uren
ingevuld kunnen worden en de kosten die met het onderhoud gemoeid gaan.
3. Een evaluatie van de (financiële) consequenties van het restrictieve begraafbeleid in Blaricum.
4. Voor zover geen onderdeel van deelresultaten onder a en b een rapportage over de resultaten
van de uitvoering van het plan van aanpak begraafplaats Laren van 12 december 2012.

Aanvullende storting APPA Plan.

Het college besluit een extra koopsom af te sluiten waarmee een bedrag wordt gestort van
€ 36.335,-.

Aanvullende storting APPA Plan voormalig wethouder.

Het college besluit een extra koopsom af te sluiten waarmee een bedrag wordt gestort van
€ 23.337,-.

Programmabegroting 2014-2017 een subsidieplafonds
2014.

Het college besluit akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel, met dien verstande dat de
benaming van de voorziening onderwijsgebouwen gewijzigd wordt in de voorziening onderwijs- en
gemeentelijke gebouwen.

Welstandsadvies luchtbehandelingskast Eemnesserweg
19.

Het college besluit de luchtbehandelingskast en de luchtkanalen op het dak te laten
voorzien van een coating in de door de architect van het gebouw voorgestelde kleur.

Bestuurlijk wederhoor onderzoek Rekenkamer inzake
“verkeersbeleid”.

Het college heeft kennis genomen van de rapportage en ziet geen aanleiding voor bestuurlijk
wederhoor. Het college wacht de behandeling in de gemeenteraad af.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille:
Wethouder J.W. van der Zwaan
Welzijnssubsidies 2014.

Het college besluit:
1. De subsidies voor 2014 te verlenen conform de bijbehorende specificatie.
2. Subsidies onder de € 5.000,- vast te stellen zonder een beschikking tot subsidieverlening.
3. De raad voor te stellen het subsidieplafond vast te stellen op grond van het bijgevoegde
overzicht van de verleende subsidies.

Verslag bestuurlijk overleg Crailo

Het college stemt in met het verslag, echter kan het college zich in het geheel niet vinden in de
volgende punten:
-geen bedrijvigheid in de categorieën 1 t/m 3 voor het noordelijk AZC-terrein, indien vestiging
veiligheidsregio niet mogelijk is,
-geen bedrijvigheid in de categorieën 1 tot 2 voor het zuidelijk AZC-terrein, indien vestiging van een
crematorium niet mogelijk is.

IJs op de Brink

Het college neemt kennis van de ingediende aanvrage voor dit evenement, met in de programmering
minder horeca en feesten en minder d.j.’s en geluidsveroorzakers en besluit na ampele overweging:
1. akkoord te gaan met het laatste jaar IJs op de Brink, gelet op het beperkter programma qua
manifestaties en geluid,
2. geen additionele tussentijdse extra aanvragen te zullen honoreren,
3. vast te stellen dat dit het vijfde en laatste jaar op de Brink is,
4. mede in het licht van het binnenkort te herijken evenementenbeleid wel bereid te zijn in overleg
te treden met de organisatie over opties voor een locatie in of buiten de gemeente, welke
toekomstwaarde zou kunnen hebben,
5. dat in 2 uitzonderingsgevallen de muziek uiterlijk dient te stoppen om 24.00 uur,
6. dat de horeca sluit max. 1 uur na de sluitingstijd van de ijsbaan.

Actiepunt

Rondvraag
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