BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

d.d. 22 april 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. 15 april 2014.

De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

Portefeuille:
Burgemeester E.J. Roest
Art Laren 2014.

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders besluiten, ieder voor zover het hun
bevoegdheid betreft:
1. Op grond van artikel 2:25 Apv vergunning te verlenen aan Stichting Art Laren voor het organiseren
van het evenement Art Laren op donderdag 12 juni 2014 (besloten avond van 17.00 uur tot
22.00) en van vrijdag 13 juni en zaterdag 14 juni 2014 dagelijks van 11.00 uur tot 20.00 uur;
2. op grond van artikel 3 lid 3 en artikel 4 lid 3 van de Zondagswet ontheffing te verlenen, voor wat
betreft de activiteiten op zondag 15 juni 2014 van 11:00 uur tot 18.00 uur;
3. op grond van artikel 2.10 Apv vergunning te verlenen voor het ophangen van spandoeken van 2t/m
15 juni 2014 in Laren ten behoeve van Art Laren;
4. op grond van artikel 4.3 van de legesverordening aan de organisatie van Art Laren vrijstelling van
het betalen van leges en op grond van artikel 9 lid 7 van de precarioverordening vrijstelling van de
precariokosten te verlenen.

Evenement "Walking Wine Taste" op zaterdag, 28 juni
2014.

De burgemeester en burgemeester en wethouders besluiten, ieder voor zover het hun bevoegdheid
betreft:
1. vergunning te verlenen voor het organiseren en laten plaatsvinden van het evenement "Walking
Wine Taste" op 28 juni 2014;
2. vrijstelling te verlenen van het betalen van leges en precariobelasting.
De burgemeester vraagt inzake dit besluit, bijzondere aandacht voor de verkeersveiligheid in relatie tot
de aard van het evenement.

Verkoop perceel grond gelegen nabij Smeekweg 100.

Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met verkoop van een gedeeltelijk perceel grond sectie G nr. 4793, circa 92 m2,
tegen een verkoopprijs van € 7.500,-.
2. De opbrengst van €7.500,- boeken op 683001 bouwgrondexploitaties algemeen - 833100
opbrengst van grondverkopen en de kosten €1.913,25 boeken op 683001 bouwgrondexploitaties
algemeen - 634900 overige goederen en diensten.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille:
Wethouder E.J. de Jong
Zonder vergunning geplaatste dakkapel Zevenend 87a.

Het college besluit het negatieve welstandsadvies te volgen en de aangevraagde
omgevingsvergunning, niet te verlenen.

Start aanbesteding reconstructieplannen
Slangenweg/Schuilkerkpad,
Diepenbrocklaan/Derkinderenlaan en Legrasweg.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het starten van de aanbesteding met de bestekken voor de
Slangenweg/Schuilkerkpad, Diepenbrocklaan/Derkinderenlaan en Legrasweg.
2. het voor deze werken gereserveerde krediet minus het reeds beschikbaar gestelde krediet aan te
wenden (nog aan te wenden: totaal € 941.000,-, te weten € 747.384 van de jaarschijf van 2013 en €
193.616,-van de jaarschijf van 2014
3. een aanvullende krediet van € 136.000,- beschikbaar te stellen van de jaarschijf van 2014 ten koste
van een gedeelte van de reservering voor de reconstructie Klaaskampen/Molenaar, waarbij wordt
uitgegaan van het aanvullen van de dekking tot het niveau van werkhonger (te weten 20 % onder
de externe bestekraming).

Portefeuille:
Wethouder J.W. van der Zwaan
Bijdrage Schoolmaatschappelijkwerk 2013.

Het college besluit met terugwerkende kracht voor 2013 een bijdrage te verstrekken van € 2.172,14 aan
Qinas voor de uitvoering van het schoolmaatschappelijk werk binnen het Voorbereidend Middelbaar
Beroepsonderwijs.

Jaarverslag kinderopvang 2013 Laren.

Het college besluit: (1) vast te stellen het gemeentelijk jaarverslag Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen 2013 en (2) de raad via de lijst ingekomen stukken in kennis stellen van het
gemeentelijk jaarverslag.

Rondvraag

Actiepunt
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