BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

d.d. 2 september 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. 26 september 2014.

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille:
Burgemeester E.J. Roest
Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ).

1. De burgemeester gaat akkoord met de deelname aan de informatievoorziening Bestuurlijke
Informatie Justitiabelen (BIJ);
2. De burgemeester besluit volgens bijgevoegd aanwijzingsbesluit de beleidsmedewerkers openbare
orde en veiligheid aan te wijzen als amtenaar, die door de Justitiële Informatiedienst verstrekte
gegevens betreffende de terugkeer van ex-gedetineerden in ontvangst nemen.

Portefeuille:
Wethouder A.H.M. Stam
Locatiekeuze crematorium

Het college besluit:
Op verzoek van het presidium de locatiekeuze voor het crematorium aan de raad aan te bieden in de
vorm van bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit (eindredactie portefeuillehouder), ter behandeling in
de raad van 24 september.

Portefeuille:
Wethouder L.C. van der Pols
Geïntegreerd plan van aanpak Sociaal Domein en
herijking financiën Laren.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het geïntegreerde Plan van Aanpak voor het project sociaal domein BEL.
2. Kennis te nemen van de prognose van de kosten van het project sociaal domein voor 2014.
3. In te stemmen met de kosten voor KCC (telefonie) en herindicaties CHT in Laren (eerder geraamd
als pm).
4. Voor 2014 een aanvullend budget voor de uitvoering van het project sociaal domein beschikbaar te
stellen ad € 115.734, waarvan de dekking in de zomernota is meegenomen
5. De gemeenteraad met bijgevoegd raadsmemo te informeren over het geïntegreerde plan van
aanpak Sociaal Domein en de herijking financiën.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Rondvraag

Actiepunt

Buurtpreventievereniging

Ten behoeve promotie buurtpreventieverenigingen maakt
burgemeester melding van beperkte opstartkosten (max. €200,00
communicatiemiddelen) voor een nieuwe buurtpreventievereniging,
die kunnen worden gedekt uit het budget Veiligheid.

Oefenterrein Veiligheidsregio op Crailo

In het college wordt afgestemd dat wethouder Stam coördinerend
wethouder is voor de integratie van het oefenterrein van de
Veiligheidsregio op Larens grondgebied (Crailo).
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