BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

d.d. 26 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. 19 november 2013.

De besluitenlijst wordt met een enkele aanpassing vastgesteld.

Portefeuille:
Burgemeester E.J. Roest
Volmacht

Het college besluit aan wethouder Van der Zwaan volmacht te verlenen om de gemeente te
vertegenwoordigen op de buitengewone algemene ledenvergadering van de VNG op 29 november in
Utrecht.

Portefeuille:
Wethouder E.J. de Jong
Sluisje De Rijt-Torenlaan.

Het college besluit:
1. de variant waarbij de noordelijke entree van het parkeerterrein aan de zijde van De Rijt volledig
wordt dichtgezet (extra groen, extra parkeerplaats en doortrekken voetpad) voor te leggen aan
de winkeliers/omwonenden
2. de raad mondeling te informeren over de gang van zaken.

Financiering zwembad.

Het college besluit een annuïtaire lening aan te gaan trekken ten bedrage van vier miljoen euro voor
een periode van dertig jaar en geeft wethouder De Jong mandaat hiertoe concurrerende offertes op te
vragen.

Verhuur gemeentegrond voor een verkooppunt locatie
voor een oliebollenkraam op Plein 1945 te Laren.

Het college stelt vast dat geen van de inschrijvingen voldoet aan de gestelde eisen en besluit derhalve
dat:
1. in 2013 geen gemeentegrond verhuurd wordt voor een oliebollenkraam.
2. de huurderving ad € 4.000,- verwerkt wordt in het rekeningsaldo 2013.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille:
Wethouder J.W. van der Zwaan
Beslissing op bezwaar toekenning uitkering Wet werk
en bijstand (WWB).

Het college besluit conform het commissieadvies van 1 november 2013 om het besluit van 25 april
2013 tot toekenning van een bijstandsuitkering voor wat betreft de ingehouden korting van de
toeslag te herroepen met toepassing van artikel 18, eerste lid, van de WWB, het besluit voor wat betreft
de maatregel te herzien in een waarschuwing, het vastgestelde vermogen te
corrigeren.

Horecavergunning IJs op de Brink

Gelet op het verzoek van de horeca-ondernemer besluit het college de vergunning in die zin aan te
passen dat de sluitingstijd voor enkel en alleen het binnendeel van het restaurant van 22.00 uur wordt
gewijzigd in uiterlijk 22.30 uur. Verder blijven alle voorschriften van de vergunning onverkort
gehandhaafd.

Rondvraag

Actiepunt
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