BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

d.d. 7 januari 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. 17 december 2013.

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille:
Burgemeester E.J. Roest

Portefeuille:
Wethouder E.J. de Jong
Aantrekken lange lening voor herfinanciering.

Het college besluit een lange lening aan te trekken voor herfinanciering ten behoeve van lopende
aangelegenheden niet zijnde ten behoeve van het project BELzwembad.

Bezwaar inzake wegslepen van Plein 1945.

Het college besluit conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften het
besluit van 23 april 2013, verzonden 29 april 2013, alsmede het bestreden besluit van 18 juli 2013,
verzonden 22 juli 2013, in stand te laten met dien verstande dat het teveel in rekening gebrachte ad
€ 54,50 wordt terugbetaald aan ICHL B.V.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille:
Wethouder J.W. van der Zwaan
Melding staatsteun Singer Laren.

Het college besluit om ten behoeve van de uitvoering van de genoemde maatregelen juridisch externe
ondersteuning in te huren via La Gro Advocaten en de kosten ter hoogte van € 6.860,00 ex BTW
hiervan ten laste brengen van kostenplaats Juridische ondersteuning (600205-634904).

Communicatienota.

Het college stelt de communicatienota 2014 - 2017 vast en besluit de nota voor te leggen aan de
gemeenteraad onder de volgende voorwaarden:
1. dat een tekstuele aanpassing plaatsvindt op pagina 5 van de nota
2. dat alle noodzakelijke investeringen worden opgevangen binnen de bestaande begroting.

Haalbaarheid vernieuwbouwplan zwembad.

Het college besluit:
1. gelet op het gepresenteerde bouwplan en de business-case, en gelet op de resultaten van het
haalbaarheidsonderzoek en de daarna gepleegde bijstellingen, akkoord te gaan met het nemen
van de nodige stappen om te komen tot een nieuw zwembad.
2. op 22 januari het geheel van het verder uit te werken bouwplan en de businesscase te
presenteren aan de raden van de BEL-gemeenten.
3. De begroting 2014, ingediend door SBL, in beginsel vast te stellen
4. vanaf januari 2014 de met de gemeenten Blaricum en Eemnes overeengekomen bijdrage
maandelijks te factureren.
5. om de projectopdracht ten behoeve van projectbegeleiding, voor te bereiden.

Actiepunt

Rondvraag
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