BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

d.d. 11 februari 2014 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
mevrouw mr. E.J.J.P. Engels, wnd. secretaris

Afwezig:

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

Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille: Allen
Openbare besluitenlijst d.d. 4 februari 2014.

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille:
Burgemeester E.J. Roest
Ondertekening nieuw Convenant Gebiedsgericht
Grondwater Beheer ’t Gooi.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van nieuw Convenant Gebiedsgericht Grondwater Beheer 't Gooi;
2. besluiten tot het aangaan van dit convenant.

Beantwoording brief van dhr Pandelaar, namens KHN
Horeca Groep Laren.

Het college stemt in met de voorgestelde beantwoording van de brief
(omtrent de horeca in Laren) aan de KHN Horecagroep Laren.

Portefeuille:
Wethouder E.J. de Jong
Afsluiten investeringsprojecten in de jaarrekening van
2013.

Resultaatbestemming 2013/ overheveling
exploitatiebudget 2013 naar 2014.

1. Het college besluit de afsluitingsprocedure investeringen in werking te stellen.
2. Het college besluit om het restant van het krediet ''stuwputten'' over te hevelen naar het krediet
''objectmaatregelen''.
Het college besluit:
1. Dit besluit te verwerken bij de vaststelling van de jaarrekeningBij de vaststelling van het
exploitatieresultaat 2013 voor te stellen het benodigde budget van € 167.994,- in 2014
beschikbaar te stellen voor de benoemde projecten;
2. Te dekken uit de algemene reserve een bedrag van € 167.994,-;
3. Dit besluit te verwerken bij de vaststelling van de jaarrekening 2013.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille:
Wethouder J.W. van der Zwaan
Informatie raad dmv raadsmemo stand van zaken Villa
Primair.

Het college besluit de gemeenteraad met bijgevoegd raadsmemo te informeren over de stand van
zaken van het Openbaar onderwijs in de regio Gooi en Vechtstreek.

Concept intentieovereenkomst Singer Laren.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de conceptintentieovereenkomst en deze ter informatie aan de
gemeenteraad te zenden.
2. in overleg te treden met Singer Laren teneinde zo spoedig mogelijk tot ondertekening over
te gaan.
3. De overeenkomst (zie ook besluit onderaan deze pagina) ter kennis gebracht aan de
gemeenteraad.

Besluit voorfinanciering door gemeente Laren inzake
bijdrage 2014 nieuwe BEL Zwembad.

SBL heeft de begroting 2014 ingediend en vraagt subsidie voor € 400.000,-. Deze bijdrage zou conform
eerdere besluitvorming voor 3/6e t.l.v. de gemeente Laren komen, 2/6e Eemnes en voor 1/6e ten
laste van de gemeente Blaricum. De ingediende begroting 2014 door SBL is door het College
vastgesteld en is akkoord gegaan met het gevraagde subsidiebedrag. SBL heeft gevraagd om de
uitbetaling van de bijdragen voor 2014 in gang te gaan zetten. In voortgang van de exploitatie van het
zwembad is het noodzakelijk dat de toegezegde bijdrage 2014 aan de SBL in betaling gezet gaat
worden. Voorstel is om op basis van de toezegging door Laren voor € 200.000,= alvast een voorschot
voor het 1e kwartaal 2014 naar de SBL over te maken ad € 100.000,=.

Bespreken concept intentie-overeenkomst en concept
subsidieovereenkomst gemeente Laren met Singer
Laren.

N.a.v de bespreking van de concept intentie-overeenkomst en concept subsidie-overeenkomst
gemeente Laren met Singer Laren de portefeuillehouder te verzoeken de definitieve voorstellen te laten
opstellen en ter goedkeuring aan het College voor te leggen. Beide overeenkomsten worden ter
informatie voorgelegd aan de gemeenteraad.

Rondvraag

Actiepunt
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