BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

d.d. 12 augustus 2014 aanvang 9.00 uur

Aanwezig:

Afwezig:

de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer mr. A.H.M. Stam, wethouder
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. 29 juli 2014.

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Bekrachtiging besluiten.

Het college besluit de door burgemeester en wethouders genomen besluiten op 22 juli
en 29 juli 2014 te bekrachtigen.

Vaststellen besluitenlijst eerste collegevergadering op
23 april 2014.

De besluitenlijst van 23 april 2014 (waarin de benoeming van de loco-burgemeesters is geregeld) wordt
conform vastgesteld.

Portefeuille:
Burgemeester E.J. Roest
Memo bodemverontreiniging Torenlaan.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van memo inzake saneringsonderzoek Torenlaan
2. memo ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad

Memo aansprakelijkheid bodemverontreiniging
Torenlaan.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van inhoud en strekking memo
2. memo ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad

Collegeprogramma 2014-2018.

Het college besluit het op 11 juli 2014 in college van burgemeester en wethouders
vastgestelde collegeprogramma 2014-2018 met bijgevoegd raadsvoorstel
ter kennisname aan de raad aan te bieden.

Strategische Visie.

Het college besluit de strategische visie van de gemeente Laren, zoals vastgesteld in
de collegevergadering van 11 juli, met bijgevoegd raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de
gemeenteraad.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille:
Wethouder T.W. Smit
Zomernota 2014.

Het collegebesluit:
In te stemmen met de Zomernota en deze met bijbehorend raadsvoorstel aan de raad aan te bieden.
De portefeuillehouder te mandateren de laatste wijzigingen – zoals besproken in B&W - door te
voeren.

Portefeuille:
Wethouder A.H.M. Stam
Oprichting crematorium terrein De Molshoop.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het principe om op het terrein van de ASW een crematorium te realiseren.
2. Het verzoek ter kennisgevende bespreking voor te leggen aan de commissie R&I, met bijbehorend
commissievoorstel en memo.
3. Van der Wardt Bouw over uw besluit te informeren, onder mededeling dat voor het initiatief een
overeenkomst zal moeten worden gesloten voor onder meer planschadeclaims, de vergoeding
van de kosten van de herziening van het geldende bestemmingsplan en eventueel andere kosten.

Wateroverlast

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot een eerste analyse na de
wateroverlast op 28 juli jongstleden.
2. De memo hierover ter informatie door te sturen aan de raad, na redactie door portefeuillehouder.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille:
Wethouder L.C. van der Pols
Beëindiging samenwerkingsovereenkomst
Beheerscommissie onderhoud Basisscholen.

1. Het college besluit de samenwerkingsovereenkomst beheercommissie onderhoud Basisscholen op
grond van wijziging van de Wet op het primair onderwijs te beëindigen.
2. De schoolbesturen uitnodigen om in gezamenlijk overleg de overeenkomst te beëindigen.
3. Het college besluit deze vrijval, onder eventuele verrekening nog te maken kosten, bij de
jaarrekening 2014 te verwerken.
4. Het college besluit de vrijval van de voorziening te herbestemmen naar tweetal
bestemmingsreserves, te weten een “Bestemmingsreserve t.b.v. verzoeken divers scholen Laren”,
als ook een “Bestemmingsreserve onderhoudslasten gemeentelijke gebouwen” die hiertoe ter
vaststelling bij de besluitvorming over de begroting 2015 aan de Raad zullen worden voorgelegd.

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Laren.

Het college besluit in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel en raadsbesluit.

Bezwaarschriften tegen terugvordening van
voorschotten en de afwijzing van de aanvraag om een
uitkering in het kader van de WWB.

Het college besluit:
1. het bezwaarschrift tegen het besluit d.d. 20 december 2013, tot terugvordering van verleende
voorschotten, ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond te verklaren en het bestreden besluit
2. te herroepen en de terugvordering te beperken tot een bedrag van € 600,3. het bezwaarschrift tegen de afwijzing van de aanvraag om algemene bijstand d.d. 5 maart 2013,
ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestreden besluit niet te herroepen aan gemachtigde
proceskosten te vergoeden tot een bedrag van € 974,--

Rondvraag

Actiepunt

-4-

