BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

d.d. 30 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. 23 september 2014.

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille:
Burgemeester E.J. Roest
Zienswijze GR Veiligheidsregio jaarrekening 2013 en
Resultaatbestemming.

Het college besluit de raad te adviseren in te stemmen met de jaarrekening 2013 van de
GR VGV alsmede de resultaatbestemming waaronder de teruggave van € 13.051,64 inzake teveel
betaalde bijdrage bevolkingszorg. De Raad via bijsloten memo op de hoogte te stellen van haar advies
alsmede dit te mogen melden aan het Algemeen Bestuur van de GR Veiligheidsregio.

Portefeuille:
Wethouder T.W. Smit

Portefeuille:
Wethouder A.H.M. Stam
Vragen PVDA (overeenkomstig artikel 39 van het
Reglement van Orde van de Gemeenteraad) over het
afkoppelen van hemelwater.

Het college besluit de PVDA te antwoorden overeenkomstig de bijgevoegde
conceptbrief

Kavelverkoop Smeekweg.

Het college besluit:
1. De kavel aan de noordzijde van het plan Smeekweg te verkopen voor de bouw van vrije sector
woningen.
2. De kavel te verkopen volgens de gebruikelijke integriteits- en aanbestedingsregels.
3. De procedure tot intrekking van de bouwvergunning die eerder voor deze kavel is verleend starten.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

De aflossing door de eigenaar van een appartement
Plein 1945 van hun schuld aan de gemeente Laren.

Het college besluit:
1. Voor de berekening van de hoogte van het terug te betalen bedrag op basis van het
"antispeculatiebeding" uit te gaan van de verkoopprijs van € 345.000,-.
2. Bevestigen aan notariskantoor Dijkstra Voermans dat de gemeente Laren royement verleent voor
de hypothecaire inschrijving na overmaking van het af te lossen bedrag conform achterliggende
berekening onder vermelding van de dagrente. Mee te delen dat de in de hypotheekakte
opgenomen "bijzondere bepalingen' daarna zullen zijn uitgewerkt.
3. Het aflossingsbedrag € 72.714,19 verantwoorden op kostenplaats 683001 Bouwgrondexploitaties
Algemeen, kostensoort 843200 Overige investeringsbijdragen en deze mee te nemen in de
algemene begrotingswijziging december 2014.

Ontwikkeling oefencentrum veiligheidsregio Gooi en
Vechtstreek op terrein Crailo.

Het college besluit in positieve zin, en in overeenstemming met raadsbesluit 2013/63, kennis te nemen
van het voornemen van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek om een oefencentrum te ontwikkelen
op het terrein van Crailo en tevens de gemeenteraad bijgevoegd advies met betrekking tot de
ontwikkeling van het oefencentrum voor te leggen om wensen en bedenkingen te formuleren.

Bezwaar inzake verleende omgevingsvergunning voor
het omleggen van een drinkwaterleiding.

Conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften, het bestreden besluit in stand laten
met aanvulling van de toetsing aan het bestemmingsplan voor zover de gronden zijn gelegen binnen de
bestemming "Groen".

Portefeuille:
Wethouder L.C. van der Pols

Actiepunt

Rondvraag
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