BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

d.d. 23 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. 16 september 2014.

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille:
Burgemeester E.J. Roest

Portefeuille:
Wethouder T.W. Smit
Begroting 2015.

Het college besluit:
1. akkoord te gaan met bijgevoegd raadsvoorstel betreffende het vaststellen van de
programmabegroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 inclusief het accountants
controleprotocol 2015
2. de portefeuillehouder te machtigen redactionele aanpassingen aan te brengen.

Portefeuille:
Wethouder A.H.M. Stam
Verkoop gedeeltelijk perceel grond circa 18m2 gelegen
aan de Leemzeulder.

Het college besluit:
1. Het perceel grond sectie E nr. 597 (ged) circa 18m2 te koop aan te bieden aan Liander voor een
verkoopprijs van € 5.400,- kosten koper.
2. De opbrengst € 5.400,- wordt ten gunste gebracht van de kostenplaats 683001
Bouwgrondexploitatie algemeen; kostensoort 833100 Opbrengst grondverkopen.

Bezwaar inzake een omgevingsvergunning voor het
kappen van 37 bomen.

Het college besluit conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften, de
bezwaarschriften niet-ontvankelijk verklaren en het bestreden besluit in stand laten.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Voortgang samenwerking SBL en gemeente Laren.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de concept statuten van Stichting Binnensportaccomodaties Laren (SBL).
2. In te stemmen met de concept raamovereenkomst voor het BEL zwembad en met de concept
raamovereenkomst voor Klaas Bouthal en gymzaal Standelkruid.
3. De raad ter kennisname te informeren.
De burgemeester besluit portefeuillehouder A.H.M. Stam volmacht te verlenen de raamovereenkomst
namens hem te tekenen.

Portefeuille:
Wethouder L.C. van der Pols
Juridische borging regionale uitvoering AMHK.

Het college besluit:
1. Het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi
en Vechtstreek) tezamen met de gemeenten, Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Muiden en
Naarden op te richten;
2. Het AMHK Gooi en Vechtstreek per 1 januari 2015 van start te laten gaan;
De oprichting, verantwoordelijkheid én de zorg voor alsmede de instandhouding van het AMHK
Gooi en Vechtstreek en de uitvoering van de daarmee verband houdende bevoegdheden als
bedoeld in het bepaalde bij of krachtens de WMO 2015, voor ten minste twee jaar in nagenoemde
vorm op basis van het dienstverleningsartikel (artikel 6) van de gemeenschappelijke regeling Gooi
en Vechtstreek op te dragen aan het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam “Regio Gooi en
Vechtstreek” en zijn dagelijks bestuur met inachtneming van het volgende:
•

•

•

De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling wordt onder één organisatie gebracht. Dit
betekent dat de taken met betrekking tot de aanpak kindermishandeling, zoals vermeld in de
WMO 2015 en die nu nog belegd zijn bij Bureau Jeugdzorg NHolland, worden toegevoegd aan het
bestaande Steunpunt Huiselijk Geweld dat onderdeel uitmaakt van de Regio Gooi en Vechtstreek.
De AMK taken, nu belegd bij Bureau Jeugdzorg N-Holland in ieder geval voor de jaren 2015 en
2016 in te kopen bij de gecertificeerde instelling Bureau Jeugdzorg Noord-Holland (voorheen
Bureau Jeugdzorg N-Holland);
In 2016 evalueert het portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein Gooi en Vechtstreek de resultaten
van het AMHK Gooi en Vechtstreek waarna dit wethoudersoverleg uiterlijk in het vierde kwartaal
van 2016 een voorstel doet voor de inrichting van het AMHK Gooi en Vechtstreek vanaf 1 januari
2017.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Lokale Keuzenota Sociaal Domein 2015-2018.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de Lokale Keuzenota
2. De Lokale Keuzenota voor te leggen aan de raad
3. De raad voor te stellen om de actie- en beslispunten vast te stellen

Rondvraag

Actiepunt
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