BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

d.d. 26 augustus 2014 aanvang 9.00 uur

Aanwezig:

de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer mr. A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw drs. B.G.C. Binkhorst, loco-secretaris

Afwezig:

de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille: Allen
Openbare besluitenlijst d.d. 19 augustus 2014.

De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

Portefeuille:
Burgemeester E.J. Roest
Coördinatie nazorg ex-gedetineerden.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het voorstel regionale coördinatie nazorg ex-gedetineerden en het
bijbehorende evaluatierapport;
2. in te stemmen met de regionale coördinatie van nazorg van ex-gedetineerden in 2015 en 2016 bij
het veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek. Deze periode gebruiken om de coördinatietaken zoveel
3. mogelijk te laten aansluiten bij c.q. zo mogelijk te integreren in de lokale uitvoeringsorganisaties in
het sociaal domein;
4. in te stemmen met de daaruit voortvloeiende kosten van €2.888 en deze kosten dekken uit de
nieuwe budgetten binnen het programma sociaal domein. En de huidige kosten van het
veiligheidshuis van €4.690 over te hevelen van het programma veiligheid naar het programma
sociaal domein.
5. te onderzoeken of gebruik gemaakt kan worden van de Rijkssubsidieregeling nazorg exgedetineerden.

Portefeuille:
Wethouder T.W. Smit
Evenementenvergunning voor het organiseren van een
INmarkt op 14 september 2014 op de parkeerplaatsen
voor de Basiliek en het Brinkhuis te Laren.

Burgemeester en burgemeester en wethouders verlenen, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft:
1. op grond van artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening Laren 2010, vergunning voor
het evenement INmarkt op 14 september 2014;
2. op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet, ontheffing voor het schenken van zwakalcolholhoudende dranken bij het bovengenoemd evenement.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille:
Wethouder A.H.M. Stam
Bezwaar tegen weigering omgevingsvergunning voor
het vellen van een gewone wilg op het perceel
Berkenlaantje 2 a te Laren.

Het college besluit zich te conformeren aan het advies van 5 augustus 2014 van de commissie voor de
bezwaarschriften en besluit voorts het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het
bestreden besluit in stand te laten.

Beantwoording zienswijzen en de omgevingsvergunning
Reconstructie N525.

Het college besluit:
1. in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen. De zienswijzen gedeeltelijk gegrond te
verklaren.
2. de omgevingsvergunning voor de reconstructie van de N525 te verlenen.
3. de raad te informeren door de bijgevoegde memo.

Portefeuille:
Wethouder L.C. van der Pols
Op overeenstemming gericht overleg met
samenwerkingsverbanden onderwijs over beleidsplan
Jeugd.

Het college besluit:
1. de procedure, overeenkomst en geschillenregeling voor OOGO beleidsplan jeugd, zoals
bedoeld in artikel 2.2 van de Jeugdwet vast te stellen;
2. de Stuurgroep OOGO Passend Onderwijs Gooi & Vechtstreek te mandateren om het OOGO te
voeren;
3. Wethouder Van Ramshorst als voorzitter van Stuurgroep Jeugd Gooi & Vechtstreek toe te
voegen aan het OOGO jeugd.
4. de overeenkomst door de voorzitter van de Stuurgroep, de heer E. Van der Want, wethouder
jeugd en onderwijs gemeente Hilversum, namens alle deelnemende regiogemeenten te laten
ondertekenen;
5. vast te stellen dat de Ontwikkelagenda 2014-2018 de basis is om in de komende jaren de
afstemming tussen passend onderwijs en jeugdhulp zo effectief mogelijk vorm te geven.

Rondvraag
Beantwoording vragen D66 inzake Lekker Laren 2014

Actiepunt
Het college besluit in te stemmen met de
beantwoording van de vragen.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit
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