BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

d.d. 18 februari 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. 11 februari 2014.

De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

Portefeuille:
Burgemeester E.J. Roest
Dubbellaags ZOAB A27.

Het college besluit:
1. Met Rijkswaterstaat op bestuurlijk niveau te bespreken wat de consequenties van de resultaten
van het kostenbatenonderzoek zijn.
2. De commissie R&I middels bijgaande memo te informeren.
3. De commissie R&I te zijner tijd te informeren over de uitkomsten van het bestuurlijk overleg

Verhuur gemeentegrond aan koper van Zevenend 73 te
Laren.

Het college besluit akkoord te gaan met de verhuur van ongeveer 50 m2 grond nabij Zevenend 73 te
Laren voor € 405,50 per jaar, met indexatie. De opbrengst te verantwoorden op kostenplaats 683001
bouwgrond exploitatie; kostensoort 832100 huren.

Aanwijzing toezichthouders in het kader van de Wet
Basisregistratie Persoonsgegevens (wet BRP).

Het college besluit de heer E. Egirgen en de heer G. Koster aan te wijzen als toezichthouder in de zin
van artikel 4.2 wet BRP.

Portefeuille:
Wethouder E.J. de Jong
Basisafspraken reconstructies jaarschijf 2014, voorstel
start wensenfase.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het plan van aanpak en de kaders van het project reconstructies jaarschijf
2014.
2. een voorbereidingskrediet van € 70.000,- aan te wenden voor het blok voorbereiding

Verkeerssituatie parkeerterrein De Rijt/Torenlaan.

Het college besluit:
1. het eenrichtingsverkeer in De Rijt op te heffen en een fietssluis aan te brengen ter plaatse van
het parkeerterrein (zijde Torenlaan).
2. daartoe een verkeersbesluit te laten opstellen.
3. de raad door middel van een memo te informeren.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
(OFGV).

De dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
aan te gaan door deze te ondertekenen.

Versnelde afhandeling WOZ-bezwaarschriften.

Het college besluit akkoord te gaan met voorstel en financiering "versnelde WOZbezwaarschriften"
afhandeling.

Portefeuille:
Wethouder J.W. van der Zwaan
Herverstrekking Wmo-trapliften.

Het college besluit:
1. akkoord te gaan met de overeenkomst voor hergebruik van trapliften die geleverd zijn voor
1 februari 2013;
2. de manager contractbeheer Sociaal Domein te mandateren voor de ondertekening van de
overeenkomst;
3. de overeenkomst te laten vallen onder het regionaal contractbeheer trapliften.

Handhaving kinderdagverblijf Joukje.

Het college besluit 1. kennis te nemen van de uitspraak van de Rechtbank over een door houder
ingesteld beroep tegen een door het college opgelegde bestuurlijke boete, 2. om met ingang van 2014
de inspecties van het kinderdagverblijf voor in ieder geval de duur van twee jaar door GGD Utrecht te
laten uitvoeren, met de mogelijkheid om dit voor één jaar te verlengen en 3. geen hoger
beroep instellen tegen de uitspraak van de Rechtbank.

Rondvraag

Actiepunt
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