BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

d.d. 16 september 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. 9 september 2014.

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille:
Burgemeester E.J. Roest
Besluit harmonisering en modernisering rechtspositie
decentrale politieke ambtsdragers.

Het college besluit kennis te nemen van de bijgevoegde memo en deze onder de belanghebbenden als
oplegger van de circulaire bekendmaken.
1. Kennisnemen van de bijgevoegde memo en deze onder de belanghebbenden als oplegger van
de circulaire bekendmaken.
2. de financiële consequenties voor 2014 (stijging € 23.347,-) mee te nemen in de jaarrekening
2014
3. het budget voor 2015 naar boven bij te stellen (stijging €46.634,-) in de zomernota 2015
4. vanaf de begroting 2016 de stijging (€ 46.634,-) structureel te verwerken

Portefeuille:
Wethouder T.W. Smit
Actualisering treasurystatuut.

Het college besluit het nieuwe treasurystatuut ter vaststelling aan te bieden aan de Raad.

Controleprotocol voor de jaarrekening 2014 en het
Interne Controleplan 2014.

Het college besluit:
1. Het vaststellen van het Interne Controleplan 2014
2. Het aanbieden van het Controleprotocol 2014 aan de Raad

Evenementenvergunning voor het organiseren van een
circusvoorstelling op maandag 13, dinsdag 14 en
woensdag 15 oktober 2014 op Plein 1945 te Laren.

Burgemeester en burgemeester en wethouders verlenen, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft:
op grond van artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening Laren 2010, vergunning voor het
evenement Magic Circus op maandag 13, dinsdag 14 en woensdag 15 oktober 2014 op Plein
1945 te Laren.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille:
Wethouder A.H.M. Stam
Aanleg parkeerplaatsen bij speeltuinvereniging Ons
Genoegen.

Het college besluit in te stemmen met de aanleg van de parkeerplaatsen bij de
Gooiergracht.

Portefeuille:
Wethouder L.C. van der Pols
Prestatieafspraken & statuten Villa Primair.

Het college besluit de gemeenteraad met bijgevoegde raadsmemo te informeren over de stand van
zaken van het Openbaar onderwijs in de regio Gooi en Vechtstreek.

Aanpassing Verordening Langdurigheidstoeslag.

Het college besluit de raad voor te stellen de verordening Langdurigheidstoeslag 2014 vast te stellen.

Verordeningen Sociaal Domein.

Het College besluit:
1. De Raad voor te stellen in te stemmen met de Verordening sociaal domein Laren 2015,
Verordening wet maatschappelijke ondersteuning Laren 2015 en de Verordening jeugdhulp Laren
2015.
2. Kennis te nemen van de adviezen van de Wmo-raad Laren over de Verordening sociaal domein, de
Verordening wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening jeugdhulp.
3. Kennis te nemen van het advies van de Cliëntenraad Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren over de
Verordening sociaal domein.
4. Vast te stellen de Nadere regels behorende bij de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning
Laren 2015.
5. Mandaat te verlenen aan RIBW Huizen en Stichting Blijfgroep Amsterdam tot het, binnen de
wettelijke kaders, opleggen en innen van eigen kosten/ bijdragen in de opvang.

Rondvraag

Actiepunt
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