BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

d.d. 29 oktober 2013 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
de heer mr. A.J.M. de Bruijn, wnd. secretaris

Afwezig:

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

Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille: Allen
Openbare besluitenlijst d.d. 22 oktober 2013.

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille:
Burgemeester E.J. Roest
Managementrapportage zelfevaluatie
Informatiebeveiliging rond Reisdocumenten.

Het college neemt kennis van de resultaten van de nieuwe zelfevaluatie Reisdocumenten conform de
Paspoortuitvoeringsregeling Nederland (PUN) zoals verwoord in de managementrapportage, alsmede
van de inhoud en planning van de daarin opgenomen herstel- en verbetermaatregelen.
Het college stemt in met toezending van deze rapportage voor 1 november aan de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Vaststelling asbestverwachtingenkaart.

Het college besluit:
1. kennis nemen van inhoud, strekking en methodiek van Asbestverwachtingenkaart;
2. deze vaststellen voor wat betreft het grondgebied van Laren;
3. ter kennisname voorleggen aan de Raad;
4. de voor de onderhoudskosten noodzakelijke € 500 op te nemen in de Kadernota 2015.

Beleid maatschappelijk vastgoed, een toetsingskader.

Het college besluit:
1. te stemmen met de nota Beleid maatschappelijk vastgoed, een toetsingskader;
2. De toetsingskaders vast te stellen;
3. De gemeenteraad hierover te informeren.

Presentatie Utopia 2013.

Burgemeester en wethouders besluiten, ieder voor zover het hun
bevoegdheid betreft:
1. een evenementenvergunning te verlenen;
2. een ontheffing art. 35 van de Drank en horecawet te verlenen ten behoeve van een eenmalige
presentatie van het nieuw tv programma Utopia. De presentatie zal in een tent plaatsvinden op
een groot perceel gelegen tussen de Nieuwe Crailoseweg en de Rijksweg West te Laren.
3. ter vermijding van mogelijke tijds- en verwerkingsproblemen voor kleine evenementen aldaar
een paraplu-evenementenvergunning te laten voorbereiden.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille:
Wethouder E.J. de Jong
Onderzoek slibtransport RWZI Blaricum.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de notitie Slibtransport RWZI Blaricum;
2. in principe in te stemmen met de voorkeursvariant D als een oplossing voor de
problematiek;
3. akkoord te gaan met het opstarten van bestuurlijk overleg met de gemeenten Blaricum en
Eemnes en de externe partners, Rijkswaterstaat, hhs Amstel,Gooi en Vecht, ws. Vallei en
Veluwe en Waternet.

Portefeuille:
Wethouder J.W. van der Zwaan
Inspectie GGD buitenschoolse opvang (BSO)
Berenparadijs.

Het college besluit de door Humanitas gekozen invulling ten aanzien van de
oudercommissie BSO Het Berenparadijs in afwijking van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen te gedogen onder de voorwaarden zoals in het ambtelijk voorstel worden omschreven.

Handhavingsbeleid Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Het college besluit een aangepast handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen voor de
gemeenten in de regio Gooi & Vechtstreek in concept vast te stellen.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Volmacht beheer ten behoeve van contractbeheer Wmo
taxi, Wmohulpmiddelen, Wmo-trapliften en
Compensatie Huishoudelijke Taken.

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester,
ieder voor zover hun bevoegdheid, besluiten:
1. De bevoegdheid tot bewaking van de uitvoering van de contracten inzake de Wmo-taxi,
Compensatie Huishoudelijke Taken, Wmohulpmiddelen en Trapliften voor de
regiogemeenten wordt in volmacht opgedragen (conform de looptijden van deze
contracten) aan de Programmamanager Sociaal Domein, werkzaam bij de Regio Gooi en
Vechtstreek en -bij afwezigheid van de programmamanager - de Manager contractbeheer
Sociaal Domein, eveneens werkzaam bij de Regio Gooi en Vechtstreek;
2. Tot de uitoefening van de onder 1 vermelde bevoegdheid behoort in elk geval
ingebrekestelling, ontbinding, vorderen van nakoming, opzegging overeenkomst en alle
andere besluiten die hiermee verband (kunnen) houden, met uitzondering van de beslissing
tot het voeren van een rechtsgeding;
3. Over de besluiten die politiek-strategisch gevoelig liggen, pleegt gevolmachtigde vooraf
overleg met het Regionaal Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein Gooi en
Vechtstreek;
4. Gevolmachtigde informeert het Regionaal Portefuillehoudersoverleg Sociaal Domein Gooi
en Vechtstreek halfjaarlijks over de uitoefening van de in volmacht gegeven bevoegdheden.

Transitiearrangement jeugdzorg 2015 Gooi en
Vechtstreek.

Het college besluit:
1 onder voorbehoud van goedkeuring door de raad in te stemmen met het transitiearrangement
jeugd 2015 Gooi en Vechtstreek en dit besluit ter kennis te brengen aan de Transitiecommissie
Stelselherziening Jeugd;
2 de voorzitter van de regionale stuurgroep jeugd te mandateren tot het - namens de gemeente
Laren - ondertekenen van de intentieverklaring behorende bij het transitiearrangement en de
aanbiedingsbrief;
3 de raad voor te stellen in te stemmen met het transitiearrangement jeugdzorg 2015 Gooi en
Vechtstreek;
4 in te stemmen met het bijgeleverde persbericht;
5 het budget jeugdzorg, zoals opgenomen in de meicirculaire gemeentefonds 2014, afzonderlijk
op te nemen in de gemeentebegroting van 2015.

Inhuur projectleider sociaal domein

Het college besluit in te stemmen met de inhuur van een projectleider sociaal domein en hiervoor
€ 52.299 beschikbaar te stellen uit de integratiegelden 2013 en 2014.

Rondvraag

Actiepunt
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Onderwerp

Voorgesteld besluit
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