BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

d.d. 16 juli 2013 aanvang 9.00 uur

Aanwezig:

de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer mr. A.J.M. de Bruijn, wnd. secretaris

Afwezig:

de heer E.J. de Jong, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 20 augustus 2013

Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille: Allen
Openbare besluitenlijst d.d. 9 juli 2013.

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille:
Burgemeester E.J. Roest
Vaststellen actieplan geluid

Het college besluit:
1. Het actieplan geluid vast te stellen
2. Het actieplan geluid bekend te maken en op de gebruikelijke wijze ter inzage te leggen

Portefeuille:
Wethouder E.J. de Jong
Bezwaarschrift tegen de jaarbeschikking van het BTW
compensatiefonds 2012

Het college besluit bij de belastingdienst een bezwaarschrift in te
dienen tegen de beschikking van het BCF 2012.

Kennisnemen van de programmabegroting 2014

Het college bespreekt de teksten kort en voor de eerste keer.

Aanwijzing gemeentelijk monument Molenweg 1

Het college van Burgemeester en wethouders van Laren besluit om op basis van artikel 3 van de
Monumentenverordening Laren 2012 Molenweg 1 1251 LR te Laren, kadastraal bekend gemeente
Laren sectie G 4449 aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Vragen VVD inzake Hoefloo- Co Bremanlaan

Het college besluit de antwoorden op de vragen door te geleiden naar de raad.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille:
Wethouder J.W. van der Zwaan
Evenement Laren Jazz 2013

De burgemeester en burgemeester en wethouders besluiten, ieder voor zover het hun bevoegdheid
betreft:
1. op grond van artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening Laren 2010, vergunning te
verlenen voor het organiseren van het evenement Laren Jazz op 30 en 31 augustus 2013 op
het terrein van Singer Laren aan de Oude Drift 1
2. op grond van artikel 4.3 van de legesverordening, vrijstelling te verlenen van het betalen van
leges en op grond van artikel 9 lid 7 van de precarioverordening vrijstelling van de
precariokosten

Crematorium Molshoop

Het college besluit:
1. Van der Wardt Ontwikkeling mee te delen, dat het college in principe en onder voorbehoud van
instemming van de raad kan instemmen met een crematorium op de Molshoop en dat de
haalbaarheid hiervan, in overleg en op kosten van Van der Wardt, nader onderzocht moet
worden.
2. De gemeenteraad een voorstel dienaangaande voor te leggen en in september met een memo
te informeren over inhoud en voortgang van het proces.
3. De ruimtelijke- en milieuonderzoeken door Van der Wardt te laten uitvoeren of op zijn kosten uit
te laten voeren.
4. In overleg te gaan met belanghebbende collega gemeentebesturen
5. De infrastructurele voorzieningen deel uit te laten maken van het project

Evenement Lekker Laren - Sonny's Inc

Burgemeester en burgemeester en wethouders verlenen, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft:
1. Op grond van artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening Laren 2010,vergunning
voor het organiseren van het evenement Lekker Laren - Sonny's Inc van 22 augustus 2013 t/m
25 augustus 2013
2. Op grond van artikel 35 Drank- en Horecawet, ontheffing voor Pagina 2 van 2 het schenken van
zwak-alcolholhoudende dranken tijdens bovengenoemd evenement
3. Op grond van artikel 4.3 van de legesverordening, vrijstelling van het betalen van leges en op
grond van artikel 9 lid 7 van de precarioverordening vrijstelling van de precariokosten
4. Op grond van artikel 4 lid 3 van de Zondagswet, ontheffing om op zondag voor 13.00 uur een
openbare vermakelijkheid te houden
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Aanvraag eenmalige subsidie 2013 Dikke Torentje

Het college besluit:
1. een eenmalige subsidie te weigeren aan Het Dikke Torentje omdat er geen budget beschikbaar
is en verlenen zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond.
2. een donatie te geven en de kosten te dekken uit het budget voor citymarketing 600206-634451

Ambitiedocument Crailo

Het college besluit in te stemmen met het Ambitiedocument Crailo; daarbij wijst het college er op dat,
mocht er sprake gaan zijn van woningbouw op het AZC-terrein, de beleidsuitgangspunten van de
woonvisie uiteraard in acht genomen dienen te worden.

Vragen D’66 inzake schoolzwemmen

Het college besluit de antwoorden op de vragen door te geleiden naar de raad.

Rondvraag

Actiepunt

Voortgang BEL Biezem
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