BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

d.d. 12 november 2013 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
de heer mr. A.J.M. de Bruijn, wnd. secretaris

Afwezig:

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

Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille: Allen
Openbare besluitenlijst d.d. 5 november 2013.

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille:
Burgemeester E.J. Roest
Brief van de provincie met definitief advies bestuurlijke
toekomst Muiden en Weesp aan de minister van BZK

Het college neemt kennis van de brief en stuurt deze ter informatie door aan de raad.

Portefeuille:
Wethouder E.J. de Jong
Fiscale behandeling teruggaaf ZVW 2012 in 2013.

Het college besluit methode toe te passen.

Ambtswoning.

Het college besluit:
1. het besluit van 4 december 2012 inzake compensatie 12%-18% in te trekken en de regelgeving
BZK toe te passen.
2. een nieuwe huurovereenkomst op te stellen ingaande 1 januari 2013.
3. de ambtswoning te blijven gebruiken voor representatieve activiteiten namens de gemeente;
het blijft daarmee een zuivere ambtswoning.

Overeenkomst verkeerslichten nabij Tergooi
ziekenhuizen met gemeente Blaricum.

Het college besluit in te stemmen met de conceptovereenkomsten en deze ter keuze en ter tekening
voor te leggen aan de gemeente Blaricum.

Bezwaarschrift tegen afwijzing tegemoetkoming
Planschadevergoeding.

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

Voorgesteld besluit

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

het college besluit KDV De Kleine Prins kenbaar te maken dat er een bestuurlijke boete wordt opgelegd
omdat de voorziening niet voldoet aan de Wko (Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Doordecentralisatie onderwijshuisvestingsmiddelen
Binckhorst St. Jan.

Het college besluit:
1. het besluit tot afwijzing van de algehele doordecentralisatie ten behoeve van de BinckhorstSt.Jan van 18 september 2012 (verzonden 25 oktober 2012) in te trekken.
2. in overleg te treden met het schoolbestuur over de aard en strekking van hun verzoek, ter
voorbereiding op een daarop te nemen nieuw besluit.

Toestemming verlenen om gebruik te maken van een
afbeelding van een schilderij uit de kunstcollectie van de
gemeente Laren om te publiceren in een Duitse
documentaire .

Het college besluit:
1. toestemming te verlenen voor het publiceren van afbeeldingen van een schilderij die in het bezit
is van de gemeente Laren, betreffende het werk van Han van Meegeren, Zelfportret, ca. 1935.
2. de toestemming te formaliseren in een brief.

IJs op de Brink

Het college besluit:
1. de Stichting IJs op de Brink in een aangetekende brief nogmaals te wijzen op het feit dat niet
regelen van de betalingsachterstand tot gevolg heeft dat IJs op de Brink geen gebruik kan
maken van de gemeentelijke stroomvoorziening, waardoor onduidelijk is of het evenement
conform de te verlenen vergunning kan worden uitgevoerd. Tevens wijst het college er op dat
zolang er geen duidelijkheid is ook de voorbereidende werkzaamheden niet kunnen worden
aangevangen.
2. een persbericht hierover uit te brengen.

Actiepunt

Rondvraag
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