BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

d.d. 15 april 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. 8 april 2014.

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille:
Burgemeester E.J. Roest
Bekrachtiging mandaatbesluit Bevolkingszorg
Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en
Vechtstreek.

Het college besluit het mandaatbesluit 'crisisorganisatie bevolkingszorg 2013 Flevoland en Gooi en
Vechtstreek' te bekrachtigen.

Portefeuille:
Wethouder E.J. de Jong
Verplaatsen van de weekmarkt in verband met Lekker
Laren/Sonny's Inc.

Het college besluit in verband met het de Kermis en het evenement lekker Laren/Sonny's Inc de markt
te verplaatsen op de vrijdagen 4 en 11 juli en 29 augustus 2014 naar de locatie Brink vanaf de
Basiliek en de Rijt tot aan de Torenlaan.

Extra personele inzet BEL Combinatie HOV 2014.

Het college besluit in 2014 tijdelijke extra personele ondersteuning in te huren voor het
HOV project en hiervoor het, voor dit doel uit 2013 overgehevelde, budget van maximaal € 10.000,- aan
te wenden.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur.

Het college besluit:
1. Het Handboek Kabels & Leidingen 2014 gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren ter uitwerking van
de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Laren 2014 (AVOI) vast te
stellen;
2. Uw Raad voor te stellen de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Laren
2014 (AVOI) vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de huidige
Telecommunicatieverordening gemeente Laren;
3. Uw Raad voor te stellen om artikel 2:11, vijfde lid en artikel 5:24, vierde lid van de Algemene
Plaatselijke Verordening gemeente Laren 2010 te wijzigen in die zin dat in deze artikelen voortaan
wordt verwezen naar de AVOI in plaats van naar de Telecommunicatieverordening;
4. De besluiten onder 1 tot en met 3 bekend te maken en op <datum> in werking te laten treden,
waarbij voor de beleidsregel, het Handboek Kabels & Leidingen (1), geldt dat deze op hetzelfde
tijdstip en op dezelfde wijze bekend wordt gemaakt als de vaststelling (2) en wijziging (3) van de
verordening.

Portefeuille:
Wethouder J.W. van der Zwaan
Beslissing op bezwaar tegen weigering verlenging van
gehandicaptenparkeerkaart voor een passagier.

Het college besluit het bezwaarschrift ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren en het
bestreden besluit in stand te laten. Dit met aanvulling van de motivering in die zin dat niet is gebleken
van een andere beperking dan een loopbeperking, op grond waarvan bezwaarmaakster
ingevolge artikel 1, eerste lid, aanhef en onder d, van de Regeling gehandicaptenparkeerkaart, toch in
aanmerking komt voor een GPKP.

Beslissing op bezwaar tegen besluit tot het toekennen
van compensatie huishoudelijke taken voor 5 uur en 30
minuten per week in het kader van de Wet
maatschappelijke ondersteuning.

Het college besluit het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in
stand te houden.

Actiepuntenverslag Signaleringsoverleg Jeugd
gemeente Laren

Het college besluit kennis te nemen van het actiepuntenverslag van het Signaleringsoverleg jeugd
gemeente Laren van 3 april 2014.

Intentieovereenkomst Singer Laren.

Het college besluit de commissie voor te stellen kennis te nemen van de bijgevoegde
intentieovereenkomst alvorens deze definitief gemaakt wordt en door het college tot ondertekening
wordt overgegaan.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Rondvraag

Actiepunt
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