BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

d.d. 14 oktober 2014 aanvang 9.00 uur

Aanwezig:

Afwezig:

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

Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille: Allen
Openbare besluitenlijst d.d. 7 oktober 2014

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille:
Burgemeester E.J. Roest

Portefeuille:
Wethouder T.W. Smit
Subsidievoorstel 2015.

Het college besluit:
1. de raad bij behandeling van de begroting 2015 voor te stellen om geen subsidieplafond 2015 in te
stellen;
2. de lijst met risicoprofielen voor het jaar 2015 vast te stellen;
3. voor de meerjarige subsidies de indexering voor 2015 op 0% te stellen;
4. de aangevraagde subsidies met een hoog risicoprofiel voor Singer en het Oranjecomité
(Sinterklaasintocht) te verlenen zoals in dit voorstel aangegeven;
5. in te stemmen met een apart behandelingsvoorstel voor subsidies aan Versa.
6. De portefeuillehouder te machtigen een memo voor de raad op te stellen om het proces toe te
lichten.

Intentieovereenkomst Singer Laren.

Het college besluit:
1 De intentieovereenkomst en uitvoeringsovereenkomst vaststellen en deze voor kennisgeving aan de
commissie M&F voor te leggen.
2 Wethouder T.W. Smit machtigen om namens het college de intentieovereenkomst en de
uitvoeringsovereenkomst te ondertekenen.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Besluit aanwijzing activiteiten onder noemer algemeen
belang.

Het college besluit de raad voor te stellen:
a. met toepassing van afdeling 3.4 Awb ter inzage te leggen een ontwerpbesluit dat inhoudt dat de
volgende economische activiteiten worden vastgesteld als activiteiten, die plaatsvinden in het algemeen
belang, als bedoeld in artikel 25h, vijfde en zesde lid van de Mededingingswet:
1. Verhuur/ingebruikgeving van gemeentelijke eigendommen aan maatschappelijke en/of (sport)
organisaties
2. verhuur van vastgoed;
3. verhuur groenstroken
b. het college mandaat te geven om te besluiten tot vaststelling van het onder a. genoemde
ontwerpbesluit mits in de zienswijzetermijn geen zienswijzen (die het besluit bestrijden) zijn ingediend

Actualisatie evenementenbeleid.

Het college legt dit evenementenbeleid voor aan de raad om in te stemmen met de kaders van het
evenementenbeleid en kennis te nemen van de door het college vast te stellen beleidsregels.
Het college besluit tevens de werking van het evenementenbeleid aan het begin van de volgende
collegeperiode te evalueren.

Portefeuille:
Wethouder A.H.M. Stam
Vaststellen reconstructieplannen jaarschijf 2014 (Jan
Het college besluit:
Hamdorfflaan, Wally Moesweg, Molenaar, Klaaskampen 1. De (aangepaste) reconstructieplannen vast te stellen
en Tabakspaadje).
2. In te stemmen met de volgende fase in het project (het laten maken van een civiel bestek)
Memo met betrekking tot de scouting aan de Veerweg.

Het besluit in te stemmen met de bijgevoegde memo en dit memo naar de leden van de raad te sturen.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

HOV inrichtingsvisie Anna’s Hoeve.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de inrichtingsvisie Anna’s Hoeve en in te stemmen met variant 2 en
bijbehorend vervolgproces;
2. De raad kennis te laten nemen van de inrichtingsvisie Anna’s Hoeve en te laten besluiten de
voorkeur voor variant 2 uit te laten spreken.
3. Het besluit van de raad als inhoud te laten dienen voor de reactie aan de provincie in het kader van
het concept ontwerp provinciaal inpassingsplan.
4. Indien blijkt dat het onder punt 1 genoemde besluit niet eensluidend is bij de deelnemende
gemeenten, de provincie te verzoeken de regie te nemen om te zoeken naar alternatieven of
compenserende maatregelen die voor alle partijen aanvaardbaar zijn.

Portefeuille:
Wethouder L.C. van der Pols
Memo opzet programma sociaal domein.

Het college besluit:
1. Het memo over de opzet van het programma sociaal domein vast te stellen.
2. Het memo aan de raad voor te leggen, zodat het bij de voorbereiding van de begrotingsbehandeling
betrokken kan worden.

Beantwoording nieuw advies WMO-raad op Lokale
keuzenota

Het college besluit in te stemmen met de reactie op het nieuwe advies van WMO-raad bij de lokale
keuzenota en deze reactie ter kennisgeving ook naar de raad te sturen.

Rondvraag

Actiepunt
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