BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

d.d. 11 maart 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. 4 maart 2014.

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille:
Burgemeester E.J. Roest
Jaarverslag Integraal Veiligheidsplan 2013 en
Uitvoeringsplan Integraal Veiligheidsplan 2014.

1. Het college besluit het Jaarverslag Integrale Veiligheid 2013 vast te stellen;
2. Het college besluit het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2014 vast te stellen;
3. Het college besluit het Jaarverslag Integrale Veiligheid 2013 ter kennisgeving en het
Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2014 ter instemming door te geleiden naar de
gemeenteraad.

Vakantie en verlofregeling 2014.

Het college besluit de vakantie en verlofregeling vast te stellen.

Buurtbemiddeling.

Het college besluit:
1. Welzin de opdracht te verstrekken voor het opstarten van buurtbemiddeling;
2. Het budget van € 4.759 (Versa) over te hevelen, in de zomernota van 2014, van product
algemeen maatschappelijk (662003 - 642518) naar het product veiligheid (614002 - 634900);
3. In bestuurlijk overleg (wethouder wonen) met Alliantie bespreken om organisatiekosten voor de
helft te laten bekostigen door de Alliantie;
4. Vanaf 2015 de kosten structureel opnemen in kadernota van 2015.

Advies portefeuillehoudersoverleg Milieu en
Duurzaamheid Gooi en Vechtstreek d.d. 12 maart 2014.

Het college stemt in met de adviesmemo voor het portefeuillehoudersoverleg Milieu en Duurzaamheid
Gooi en Vechtstreek d.d. 12 maart 2014.

-2-

Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille:
Wethouder E.J. de Jong
Wijzigen gemeenschappelijke Regeling
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtsstreek
(OFGV).

De raad verzoeken het college toestemming te verlenen voor het wijzigen van de Gemeenschappelijk
Regeling.

Ontheffing geluidhinder Natuurbrug Laarderhoogt.

Het college van burgemeester en wethouders besluiten ontheffing te verlenen voor het in werking
hebben van bouwmachines tussen 06.30 en 07.00 uur op werkdagen en het vervoer van grond over de
openbare weg met grote vrachtwagen tussen 06.30 en 07.00 uur in de periode van 1 maart tot eind mei
2014 en vanaf begin augustus 2014 tot eind 2014.

Portefeuille:
Wethouder J.W. van der Zwaan
Opdrachtverlening SBL.

Het college houdt de opdrachtverlening via bijgevoegde conceptbrief aan totdat de inhoud van
voornoemd schrijven nader getoetst is.

Anterieure exploitatieovereenkomst Singer

Het college besluit:
1. de gewijzigde conceptovk aan Singer te overhandigen ter ondertekening met de aantekening dat
wethouder De Jong een minderheidsstandpunt inneemt om de reden dat de wethouder het
onwenselijk acht dat verrekening van gelden kan plaats vinden.
2. Bij de overige BEL-gemeenten eerste kosten ter voorbereiding ad € 10.000,00 per gemeente in
rekening te brengen.

Rondvraag

Actiepunt

-3-

