BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

d.d. 20 mei 2014 aanvang 9.00 uur

Aanwezig:

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 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. 13 mei 2014.

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille:
Burgemeester E.J. Roest
Stand van zaken openbare elektrische oplaadpalen.

Het college besluit om:
1. de memo stand van zaken openbare elektrische oplaadpalen ter kennisname aan te nemen
2. het contract met E-laad te verlengen
3. de intentieverklaring van de MRA-e te ondertekenen
4. de memo 'stand van zaken openbare elektrische oplaadpunten' ter kennisname naar de raad te
sturen.

Portefeuille:
Wethouder T.W. Smit
Zienswijze mbt Begroting 2015 en Meerjarenraming
2016-2018 BEL Combinatie alsmede de jaarrekening
2013. Kennisnemen van de opgestelde 1e
kwartaalrapportage 2014 met bijbehorende
Scorecard.

Het college besluit in te stemmen met bijgaand voorstel, namelijk af te zien van het indienen van een
zienswijze op begroting 2015, meerjarenraming en
jaarstukken 2013.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille:
Wethouder A.H.M. Stam
Voorontwerpbestemmingsplan Singer Laren.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het bijgevoegde voorontwerpbestemmingsplan.
2. Instemmen met het voeren van het verplichte vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Bro en
het houden van een kort inspraakproces;
3. Instemmen met het (samen met Singer) organiseren van een inloopmiddag/avond voor
omwonenden, een en ander i.o.m. de wethouder
4. Brief van de inwoner aan de Naarderstraat 43 beantwoorden in die zin dat over de vorm van de
begrenzing met het nieuwe theater en ook de inritconstructie voor de vrachtwagens overleg zal
worden gepleegd met de omwonenden.
5. Raad informeren door middel van een memo.
6. De portefeuillehouder te mandateren om nader onderzoek te doen naar de bestaande boom aan de
Naarderstraat, ter hoogte van de theaterzaal.

Portefeuille:
Wethouder L.C. van der Pols

Rondvraag

Actiepunt
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