BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

d.d. 29 april 2014 aanvang 9.00 uur

Aanwezig:

de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw mr. E.J.J.P. Engels, wnd. secretaris

Afwezig:

de heer T.W. Smit, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille: Allen
Openbare besluitenlijst d.d. 22 april 2014.

De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

Portefeuille:
Burgemeester E.J. Roest
Aanvraag ontheffingen Drank- en Horecaverordening
van tennisclub ’t Laer.

Burgemeester en het college van burgemeester en wethouders
nemen, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, de
volgende gevraagde besluiten:
- de burgemeester verleent op grond van artikel 2.29, lid 3 Apv ontheffing van het sluitingsuur om de
openbare inrichting (het clubhuis) tennisclub ’t Laer, gevestigd op Driftlaan 3 (1251
KB) te Laren, geopend te hebben voor publiek op de volgende dagen:



-

zaterdag 31 mei 2014 tot 02.00 uur (afsluiting competitie);
maandag 13 juli 2014 tot en met donderdag 16 juli 2014, dagelijks tot 01.00 uur (3/4/5
toernooi);
maandag 1 september 2014 tot en met donderdag 4 september 2014 dagelijks tot 01.00
uur (6/7 toernooi).

de burgemeester verleent op grond van artikel 8 lid 2 DHV ontheffing van de schenktijden voor de
paracommerciële inrichting tennisclub ’t Laer, gevestigd op bovengenoemd
adres, op de volgende dagen:




zaterdag 31 mei 2014 2014 tot 02.00 uur (afsluiting competitie);
maandag 14 juli 2014 tot en met zaterdag 19 juli 2014 dagelijks tot 01.00 uur;
maandag 1 september 2014 tot en met zaterdag 6 september 2014 dagelijks tot 01.00 uur.

-

de burgemeester verleent op grond van artikel 10 DHV ontheffing van het verbod om sterkedrank te
schenken in de paracommerciële inrichting tennisclub ’t Laer, gevestigd op bovengenoemd adres,
van 1 oktober 2014 tot en met 1 april 2015.

-

het college verleent op grond van artikel 4.3 van de legesverordening 2014 vrijstelling van de
legeskosten.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille:
Wethouder T.W. Smit
Jaarrekening 2013.

Het college besluit:
1. de jaarrekening 2013 vast te stellen onder voorbehoud van goedkeurende accountantsverklaring;
2. de productenrealisatie 2013 vast te stellen;
3. de jaarrekening 2013 en het raadsvoorstel resultaatbestemming, na afronding
accountantscontrole, aan de gemeenteraad ter vaststelling aan te bieden.

Ter kennisgeving aannemen van en af te zien van het
indienen van een zienswijze op de begroting 2015 en de
meerjarenraming 2016 -2018 van de GR
Veiligheidsregio G&V, deel gemeentelijke kolom en
regionale Brandweer en GHOR.

Het college besluit begroting tkn aan te nemen, af te zien van het indienen van een zienswijze en dat
jenbaar te maken aan de GR alsmede deze begroting en zienswijze als zodanig voor te leggen aan de
Raad van Laren.

Portefeuille:
Wethouder A.H.M. Stam

Portefeuille:
Wethouder L.C. van der Pols

Rondvraag

Actiepunt
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Onderwerp

Voorgesteld besluit
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