BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

d.d. 17 december 2013 aanvang 9.00 uur

Aanwezig:

Afwezig:

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
mevrouw mr. E.J.J.P. Engels, wnd. secretaris
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille: Allen
Openbare besluitenlijst d.d. 10 december 2013.

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille:
Burgemeester E.J. Roest
Brief wijziging leeftijdsgrenzen nuttigen van alcohol.

Het college besluit voor het verzenden van deze brief GBA-gegevens beschikbaar te stellen van ouders
van kinderen, geboren in 1997 tot en met 2002.

Actualisatie evenementenbeleid.

Het college heeft opiniërend kennisgenomen van het 1e concept evenementenbeleid.

Evenementenvergunning "Utopia".

Burgemeester en burgemeester en wethouders verlenen, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft:
- op grond van artikel 2.25 van de Algemene plaatselijke verordening Laren 2010 (Apv) vergunning voor
het organiseren van verschillende evenementen op het terrein van “Crailo” aan de
Amersfoortsestraatweg 115-117 ten behoeve van het televisieprogramma “Utopia”, te weten:
• maximaal 1 evenement per kwartaal waarbij meer dan 100 bezoekers gelijktijdig (exclusief de
deelnemers) aanwezig zijn;
• maximaal 2 evenementen per maand waarbij maximaal 100 bezoekers gelijktijdig (exlusief de
deelnemers) aanwezig zijn in de periode 31 december 2013 tot en met 31 december 2014.
- op grond van artikel 4 lid 3 van de Zondagswet, ontheffing om op zondagen in de periode tussen 31
december 2013 en 31 december 2014 voor 13.00 uur een openbare vermakelijkheid te houden.

Portefeuille:
Wethouder E.J. de Jong
Bezwaarschrift tegen het besluit inzake verzoek om
Het college besluit conform het advies van de commissie voor de
informatie op grond van de Wet openbaarheid bestuur
bezwaarschriften:
over het aantal ingediende bezwaarschriften in het kader
1. het bestreden besluit alsmede het herzieningsbesluit in stand te laten;
van de Wet waardering onroerende zaken.
2. over te gaan tot vergoeding van de in bezwaarfase gemaakte kosten en deze vast te stellen op
een bedrag van 118,- euro.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Het handhavingsuitvoeringsprogramma 2014.

Het college besluit het handhavingsuitvoeringsprogramma 2014 vast te stellen.
Het college neemt kennis van en gaat akkoord met bijgevoegd (vertrouwelijk) jaarprogramma inzake
het toezicht op drank- en horeca-inrichtingen.

Opbouw markt in de ochtend vanaf 06.00 uur

Het college besluit een pilot te maken van deze aanpak en ziet binnenkort een evaluatie over de eerste
4 weken tegemoet.

Memo stand van zaken reconstructie N525

Het college neemt de memo voor kennisgeving aan en zal de raad ter zake informeren.

Portefeuille:
Wethouder J.W. van der Zwaan
Bestuursopdracht welzijn, onderdeel: afspraken 2014.

Het college besluit akkoord te gaan met het verlenen van de subsidies zoals aangegeven in de memo in
bijlage 1 "Financieel overzicht subsidieverlening 2014" onder de kolom "beschikking 2014".
De raad zal via een nog op te stellen memo hierover worden geïnformeerd.

Aanvraag filmopname IJsbaan op de Brink

Het college besluit hiertegen geen bezwaar te hebben, mits er toestemming is van organisatie, geen
parkeeroverlast veroorzaakt wordt, men niet met auto's op de Brink komt en de opnamen zonder geluid
(muziek) gemaakt worden. Filmopnamen maken is niet vergunningsplichtig.

Actiepunt

Rondvraag
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