BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

d.d. 14 januari 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. 7 januari 2014.

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille:
Burgemeester E.J. Roest
Protocol document- en identiteitsfraude 2014 Laren.

Het college besluit protocol document- en identiteitsfraude ter voorkoming van identiteitsfraude vast te
stellen. Het ter kennisname aanbieden van het protocol aan de raad.

Juridische kosten geschil gem. Amsterdam –
participanten Goois Natuur Reservaat.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van problematiek rechtsgeschil;
2. De kosten over 2013 ad € 5.953,20 (incl. BTW) te verwerken in het rekeningsaldo 2013 op
kostenplaats 600205 Juridische ondersteuning;
3. De geschatte kosten ad. € 5.000 met ingang van 2014 ten laste te brengen van de
kostenplaats 600205 Juridische ondersteuning;
4. Bij de totstandkoming van de Zomernota 2014 te bezien of hiervoor extra budget moet
worden begroot.

Afsluiten budget ten behoeve van de renovatie van het
pand Kerklaan 1.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het afsluiten per 31 december 2013 van het budget ten behoeve van de
renovatie van het pand Kerklaan 1.
2. Afsluiten budget ter kennis name agenderen voor de Raad.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille:
Wethouder E.J. de Jong
Voorterrein Raadhuis.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de mogelijkheden voor het inrichten
2. Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening van 2013 te starten met de
voorbereiding/uitvoering van het voorterrein van het Raadhuis.
3. De raad via een informatiememo in kennis te stellen van de keuze.

Verordening winkeltijden Laren 2014.

Het college besluit de raad voor te stellen:
1. De Verordening winkeltijden 2014 vast te stellen;
2. De Verordening winkeltijden (uit 1996) in te trekken.

Stedenbouwkundige vise Houtzagerij/bibliotheek.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de visie onder de voorwaarde dat een afwateringsplan wordt
toegevoegd;
2. De raad voorstellen de visie vast te stellen en een deel van de kraanbaan behouden als
travee, dubbele traveeën als poorten dan wel als monument op het centrale plein.
De burgemeester wenst bij dit besluit de volgende kanttekening te plaatsen:
Ondanks de goed bedoelde inpassingpogingen ten aanzien van de restanten acht de burgemeester uit
oogpunt van betrouwbaar en geloofwaardig bestuur en gelet op de risico’s van precedentwerking het
bestuurlijk niet raadzaam om het gemeentelijk monument in het plan te onttakelen. Voorts tekent hij
aan dat in de planopzet geen ruimtelijk/planologische maatregelen voor de opvang van overtollig
regenwater is voorzien. Op basis van deze planopzet voorziet hij in toenemende mate wateroverlast
aan de Zijtak.

Bezwaar inzake wegslepen van Plein 1945.

Het college besluit conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften het bestreden
besluit in stand laten met inachtneming van de in het advies genoemde correctie ten aanzien van de
dag en het tijdstip waarop het voertuig is weggesleept.

Bezwaar inzake compostbak.

Het college besluit conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften, het
bestreden besluit in stand laten.

-3-

Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille:
Wethouder J.W. van der Zwaan
Bestuurlijke boete kinderdagverblijf (KDV) De Kleine
Prins.

Het college besluit af te zien van het opleggen van een bestuurlijke boete aan de houder van KDV De
Kleine Prins.

Strategische visie Laren.

Het college besluit de raad voor te stellen de Strategische Visie Laren vast te stellen nadat de tijdens de
vergadering besproken tekstuele aanpassingen zijn verwerkt.

Bezwaar tegen het besluit van 4 november 2013,
Het college wordt geadviseerd, conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften, het
verzonden 6 november 2013, waarbij een dwangbevel is bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.
uitgereikt.
Actualisatie Evenementenbeleid.

Het college besluit:
1. Het college stelt het ontwerp evenementenbeleid vast.
2. Het college legt dit ontwerp evenementenbeleid aan de Commissie Maatschappij en financiën
voor om verkennend te bespreken.

Rondvraag

Actiepunt
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