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Besluitenlijsten van vergaderingen van burgemeester en wethouders ,
2152
2153
2154
2155
2259
2397
2398

1.02 Grondgebied, identeit en representae
2784

Topograﬁsche kaarten nr. 368 Naarden en 369 Huizen,
1908.

4-6

Behandeling van voorstellen tot samenvoeging van de gemeente met Blaricum ,

1 stuk

4
5
6
3

Verspreiding van reclame-uitgaven en brochures over Laren als maatregel ter bevordering
van de vesging in de gemeente ,

2

Verzamelen van diverse gegevens en publicaes over de geschiedenis van Laren o.a. door
ﬁnanciële deelname in de uitgie van boeken ,

7-2267

Besluiten en voorstellen, waarbij namen worden gegeven aan nieuw aangelegde straten
en tot wijziging van bestaande straatnamen ,
7
8
17
2101
2267
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475

Organiseren van acviteiten omtrent de opening van het Julianaoord door prinses Juliana
alsmede gelukwensen en rouwbeklag aan het Koninklijk Huis, met foto ,

2581

Correspondene met het Ministerie van Binnenlandse Zaken over het vlaggen op zondag,
1948 - 1958.

304

Voorlichngsbladen, gemeentegidsen en informaebullens van de gemeente ,

15-16

Advisering inzake Wet reorganisae binnenlands bestuur ,
15
16

620

Deelneming aan het werkbezoek van Hare Majesteit de Koningin aan het Gooi op 7 juni
1974 ,

2112

Voorlichng en informaeverstrekking aan de Larense bevolking via de huis-aan-huis
edie van de Laarder Courant De Bel en het gemeentelijk voorlichngsblad De Laerbode ,

2102-2301

Organisae van werkbezoeken van de Commissaris der Koningin ,
2102

13 februari 1980

2301

29 september 1988

2315

Exemplaren van de Laerbode ,

2932

Opstellen van de wijk- en buurndeling,
1986.

2768

Negaef van een luchoto van Laren en omgeving
.

1 stuk

2786

Kaart van sece (onbekend) 2e blad
.

1 stuk

2788

Kaart van Laren en omgeving
.

1 stuk

2787

Wandelkaart van Gooi- en Eemland
.

1 stuk

1.03 Regionale samenwerking
318

Instellen van een rechtsvordering tegen het bestuur van de Vereniging Stad en Lande van
Gooiland in verband met een door het bestuur opgemaakte staat van goederen ,

319

Correspondene met het bestuur van Stad en Lande van Gooiland inzake de uitvoering
van de Erfgooierswet 1912 ,

1296-1695

Deelname aan de Belangencommissie voor het Gooi ,
1695
1296

1194

Verlening van subsidie voor de instandhouding van de Polie Radio Commissie te
Hilversum ,
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619

Aanbieden van geschenken door de Gooische gemeenten aan de gemeentebesturen van
Huizen en Hilversum ter gelegenheid van de ingebruikneming van de nieuwe raadhuizen
aldaar ,

612

Verstrekken van gegevens aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten omtrent
gemeentelijke schngen c.q. schngen, waaraan gemeenten tezamen met anderen
deelnemen ,

320

Ontbinding van de vereniging Stad en Lande van Gooiland alsmede de verdeling van de
goederen en de bestemming van het archief ,

13

Ontwerp van een gemeenschappelijke regeling voor de Gooigemeenten, gemaakt door
prof. mr. D. Somins op verzoek van de Vereniging van Vrienden van het Gooi ,

11-12

Samenwerking met de overige Gooise gemeenten inzake de bebouwing van de
Oostermeent ,
11
12

19

Besluiten tot bekrachging en wijziging van de gemeenschappelijke regeling inzake Gooise
samenwerking (Gewest Gooiland) ,

14

Behandeling van de nota's van het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland en Utrecht
Structuurschets voor de bestuurlijke indeling in Noord-Holland en Utrecht ,

20

Bestudering van de Evaluae-nota van het Gewest Gooiland ,

2300

Besprekingen met burgemeester en wethouders van de gemeenten Blaricum en Eemnes ,

2299

Wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Gewest Gooi en Vechtstreek 2460 ,

21

Advisering aan het dagelijks bestuur van het gewest Gooi- en Vechtstreek over de
methode van verkiezing en samenstelling van de gewestraad ,

1.04 Verslaglegging en stasek
922

Jaarverslagen van het Burgerlijk Armbestuur over de jaren 1927-1930 en
kwartaalverslagen over 1940-1943 ,

1152

Jaarverslagen van de toestand en de werking van de dienst van Gemeentewerken, het
Bouw- en Woningtoezicht en de gemeentelijke reinigingsdienst, met hiaten ,

616

Verstrekte gegevens aan het Centraal Bureau voor de Stasek inzake de stasek der
gemeente over de jaren 1933-1941, alsmede maand- en kwartaalverslagen over 1943 ,

1989

Verslag van de toestand der gemeente over de jaren 1931-1935 (arkel 215 der
Gemeentewet) ,

1184

Jaarverslagen van de gemeentelijke Sociale Dienst, met hiaten ,

2534

Jaarverslagen van de polie ,

1.05 Regeling van de algemene dienst
2322

Organisae van de administraeve en technische dienst ,

2321

Vaststelling van dienstvoorschrien ,

2323-2327

Wijziging van de organisaestructuur ,
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2323
2324
2327
2325
2326
2330

Samenstellen van overzichten van de taken van afdelingen ter voorbereiding op de
reorganisae ,

2329

Vergaderingen van het managemeneam ,

1.06 Regeling van gemeentelijke diensten
920

Vaststelling en wijzigingen van reglementen voor het Burgerlijk Armbestuur te Laren ,

1405

Vaststelling en wijzigingen van de verordening op de gemeentelijke instelling voor Sociale
Zaken ,

1404

Vaststelling van het huishoudelijk reglement voor de gemeentelijke instelling voor Sociale
Zaken ,

1179

Organisae van de dienst gemeentewerken ,

2060

Vaststelling en wijzigingen van verordeningen regelende het beheer van de gemeentelijke
sociale dienst ,

2050

Vaststelling van de gemeenschappelijke regeling inzake de regionale polieopleidingsschool Noord-Holland ,

316

Instellen van een organisae-onderzoek bij de dienst gemeentewerken ,

315

Reorganisae van de reinigings- en plantsoenendienst ,

2475-2476

Onderzoek naar de organisae en het funconeren van de Socioale Dienst ,
19821988.

2541

2475

Personeelsbezeng en onderzoek naar de organisae

2476

Interne ondersteuning, rapportage accountantskantoor VNG en
eindrapportage

Wijziging van de gemeenschappelijke regeling inzake de regionale polie-opleidingsschool
Noord-Holland en het aanwijzen als lid van het algemeen bestuur ,

1.07 Regeling van gemeentelijke bedrijven
1.07.01 Gasbedrijf
979-2026

Vaststelling, wijziging en intrekking van de verordening op het beheer van het gasbedrijf ,
979
2026

1213-1215

Vaststelling en wijziging van voorraden en tarieven voor de levering van gas ,
1213

Algemeen

1214

Grootverbruikers
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1215
980-2191

Kleinverbruikers

Vaststelling, wijziging en goedkeuring van de begrongen van inkomsten en uitgaven ,
980
981
982
983
984
985
2191

976

Jaarverslagen van het gemeente gasbedrijf ,

977

Instelling van het gemeentegasbedrijf ,

1204

Schng van een gasdrukregulateurgebouwtje alsmede de beslissing tot aanvaarding van
medegebruik voor het plaatsen van lichtbedrijven voor de gemeente Huizen en Blaricum,
met tekeningen ,

1201

Bouw van een magazijn voor het gasbedrijf, met tekening ,

2045-2533

Vaststelling en wijziging van verordeningen regelende het beheer van de dienst
gemeentewerken ,
2045
2533

1217

Toetreding als lid van de Vereniging van Gasbedrijven ,

999

Beslissing tot de aanschaf van een gaspenning-automaat ,

2039

Vaststelling en wijziging van de verordening regelende de voorwaarden voor de levering
van gas aan kleinverbruikers door het gemeente gasbedrijf ,

987

Vaststelling van het besluit inzake de bezingen die wegens waardevermindering jaarlijks
worden afgeschreven ,

978

Verlenen van medewerking aan het 25, 40 en 50 jarig bestaan van het gasbedrijf ,

1202

Verlening van een bouwvergunning met toepassing van arkel 20 van de
wederopbouwwet van een gasontvangststaon, alsmede klachten en de behandeling
hiervan, met tekeningen ,

1207

Verbouwing van het perceel Torenlaan 34 tot kantoor en werkplaats voor het gasbedrijf ,

2036

Vaststelling en wijziging van de verordening betreﬀende de voorwaarden en tarief voor de
levering van gas aan grootverbruikers door het gemeente gasbedrijf ,

1203

Voorstel tot het voteren van een krediet inzake het aanbrengen van een regulateurstaon,
met tekeningen ,

1205-2185

Oprichng van diverse gasregelstaons ,
1205
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1206
2185
2041

Vaststelling van de verordening betreﬀende de tarieven voor de levering van gas aan
kleinverbruikers ,

2526

Verlening van hinderwetvergunningen voor het plaatsen en vervangen van diverse
gasregelstaons, met tekeningen en foto's ,

2528

Behandeling van de nota gasbedrijf ,

2530

Wijziging van de verordening regelende de voorwaarden voor de levering van gas aan
kleinverbruikers door het gemeente gasbedrijf ,

2531

Wijziging van de verordening betreﬀende de tarieven voor levering van gas aan
kleinverbruikers ,

1.07.02 Zwembadbedrijf
653

Besluit en wijziging inzake uitgie in erfpacht van gronden aan het Mauvezand aan de
Vereniging Gooische zwemschool Laren-Blaricum 678 ,

654

Verstrekking van een geldlening en verlening van subsidie aan de Vereniging 'De Gooische
Zwemschool', alsmede beëindiging van de erfpachtovereenkomsten en overname van alle
roerende goederen ,

656-664

Aanleg van een nieuw gemeentelijk zwembad ,
657

Kostenraming

664

Bouwvergunning, bestelling accessoires, eerste steenlegging,
naamgeving en opening

659

Financiële steun van het rijk, de provincie en de gemeenten
Blaricum en Eemnes

656

Overeenkomst met de NV De Sporondsen

658

Advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

661

Samenwerking met Tip-Combine, bouw- en adviesbureau voor
zwembaden

663

Overeenkomst met de Schng Gooisch Natuurreservaat inzake
het gebruik van een gedeelte van de Schapendri

660

Groenvoorziening

655

Sluing van het zwembad vanwege de kwaliteit van het water aan de Vereniging De
Gooische Zwemschool beëindiging van de erfpachtovereenkomsten en overname van alle
roerende goederen ,

2872

Opstellen, vaststellen en wijzigen van de verordening regelende de tarieven voor het
gemeentelijk zwembad,
1971 - 1984.

2052-2548

Vaststelling en wijziging van de verordening regelende de tarieven voor het gemeentelijk
zwembad ,
2052
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2548
1416

Vaststelling, wijziging en goedkeuring van de begrongen van de inkomsten en uitgaven,
met memorie van toelichng ,

1417

Vaststelling, controle en goedkeuring van de jaarrekeningen ,

1418

Opening van de gemeentelijke zweminrichng op zaterdag 15 april 1972 ,

1419

Organisae en exploitae van de gemeentelijke zweminrichng ,

2210

Onderzoek naar de ﬁnanciële exploitae van het zwembad De Biezem 1568 ,

2542

Beschikbaarstelling van een krediet ten behoeve van energiebesparende maatregelen ,

2543

Plaatsing van windmolens ten behoeve van de energievoorziening, met tekeningen ,

2432

Vaststelling van de personeelsbezeng en correspondene met AbvaKabo over de
personele gevolgen van de privasering ,

2532

Vaststelling van het besluit betreﬀende de opheﬃng van takken van dienst; het
zwembadbedrijf, het woningbedrijf, de dienst van gemeentewerken, de sociale dienst en
het gasbedrijf ,

2211

Vergaderstukken van de werkgroep Zwembad ,

2251-2547

Uitbreiding van het zwembad ,
2265

Aanbieding van het ontwerpplan, bodemonderzoek, bestek en
voorwaarden door fa. Koppert en Koenis BV

2544

Regeling geldelijke steun voor de beperking van het
energieverbruik, met tekeningen

2545

Verstrekken van opdrachten aan Koppert en Koenis in verband met
diverse voorzieningen, o.a. voor gehandicapten en het beschikbaar
stellen van krediet voor de heropening, met tekeningen

2251

Tekeningen

2546

Overeenkomst met Koppert en Koenis

2547

Beschikbaar stellen krediet voor de vervanging van de
waterbehandelingsinstallae, met foto's en tekeningen

1.07.03 Woningbedrijf
2051

Vaststelling, wijziging en intrekking van de verordening op het beheer van het
gemeentelijk woningbedrijf ,

1193

Vaststelling, controle en goedkeuring van de jaarrekeningen ,

1407

Vaststelling van de instruce voor de huurophaler van het woningbedrijf ,

2328

Onderzoek naar de privaseringsmogelijkheden van de afdeling Beplanngen en het
Woningbedrijf ,

1.08 Funconarissen
609

Vaststelling en wijziging van de instruce van de gemeentesecretaris ,
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611

Vaststelling en wijziging van de instruce voor de gemeente-ontvanger, alsmede het
aanwijzen van de waarnemend gemeente-ontvanger ,

456

Vaststelling van zekerheidstelling van de gemeenteontvanger ,

986

Vaststelling van het besluit inzake het aanwijzen van de commies als plaatsvervanger van
de directeur van het gasbedrijf bij diens afwezigheid of ontstentenis ,

610

Vaststelling van de instruce voor de kassier en comptabele en het aanwijzen van
vervanging, alsmede het aanbrengen van beveiligingsmaatregelen in het kantoor van de
kassier ,

3 Taakuitoefening
3.01 bevolkingsadministrae en verkiezingen
341

Vaststelling jaarwedderegelingen voor de ambtenaren van de burgerlijke stand ,

340

Vaststelling en wijziging van verordeningen regelende de verdeling van de
werkzaamheden tussen de ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van
het bureau van de burgerlijke stand ,

159-2138

Verkiezing van leden van de gemeenteraad ,
159
160
161
162
163

jdelijke gemeenteraad

164
165
166
167
168
169
170
171
2115
2138
346

Inrichng van de bevolkingsboekhouding en invoering van de gezins- en
persoonskaartenstelsel ,

1

Verdeling van de gemeente in stemdistricten en de aanwijzing van stemlokalen ,

345-2266

Invoering van de huisnummering en de vernummering van de huisnummers ,
345
2264
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2266
469-2170

Verkiezing van de leden van de Provinciale Staten ,
471
469
470
2170

347

Opgaven aan het Centraal Bureau voor de Stasek inzake de loop der bevolking ,

350

Uitvoering van het besluit van de Secretaris-Generaal van de departementen van
Binnenlandse Zaken en Juse betreﬀende idenﬁcaeplicht voor Nederlanders die op 1
oktober 1940 15 jaar of ouder zijn ,

353

Uitvoering van het Besluit Persoonsbewijzen ,

339

Berichten van de secretaris van de Hooge Raad van Adel inzake onderzoek naar het
voeren van dubbele geslachtsnamen ,

359

Opgaven van overlijden van inwoners van Laren in Nederland door oorlogshandelingen en
in het buitenland jdens de oorlog ,

344

Verstrekken van gegevens aan de Rijksinspece van de bevolkingsregisters inzake
reconstruce van de bevolkingsregisters ,

472-2339

Uitslagen van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal ,
474

Uitslagen

472
473
2171
2339
351

Staten met opgaven van de uitkomsten van de Volks- en Beroepstelling en van de Woningen Gezinstelling van 31 mei 1947 ,

342

Benoeming en ontslag van ambtenaren van de burgerlijke stand ,

1188

Registers houdende jaaroverzichten van geboorten, overledenen en loop der bevolking ,

348

Staten met opgaven van de uitkomsten van de Algemene Volkstellingen van 1960 en
1970 ,

2100

Aanschaf van elektronische stemmachines en de organisae van een proefstemming en
verkiezingsonderzoek ,

1412-2297

Verkiezing van de leden van het Europees Parlement ,
1412
2297

3.02 belasngen
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640

Vaststelling en wijzigingen van de verordening regelende het heﬀen van vergunningsrecht
voor de verkoop van sterke drank in het klein, alsmede de verordening regelende het
heﬀen van verlofrecht voor de verkoop van zwak-alcoholische drank in het klein ,

641

Vaststelling en wijziging van de leges voor de huwelijksvoltrekking ,

627

Vaststelling en wijzigingen van de verordening op de heﬃng van rechten wegens de
keuring van vee en vlees, het gebruik van de noodslachtplaats en van de vrijbank ,

331

Vaststelling en wijziging van de verordening op de heﬃng van gelden voor inneming van
standplaatsen bestemd voor woonwagens ,

635

Vaststelling en wijzigingen van de verordening op de heﬃng van een plaatselijke belasng
naar het inkomen ,

625-2342

Vaststelling en wijzigingen van de verordening op de heﬃng en invordering van een
belasng op honden ,
625
2342

639-2340

Vaststelling en wijzigingen van verordeningen op de heﬃng en invordering van leges ,
639
2340

634

Vaststelling en wijzigingen van de verordening op de heﬃng van een belasng op
toneelvertoningen en andere vermakelijkheden ,

323

Invoering van een straatbelasng ,

633

Vaststellingen van de verordening op de heﬃng van opcenten op de hoofdsom van de
personele belasng, alsmede de verordening houdende de classiﬁcae van de gemeente
voor de heﬃng van de personele belasng ,

636

Vaststellingen van de verordening op de heﬃng van opcenten op de hoofdsom van de
gemeentefondsbelasng, alsmede de verordening, houdende de classiﬁcae van de
gemeente voor de heﬃng van de gemeentefondsbelasng ,

638

Vaststelling en wijzigingen van de verordening op de heﬃng van opcenten op de
hoofdsom van de vermogensbelasng ,

544

Vaststelling en wijziging van de verordening op de heﬃng van besmeelijke
ziektengelden ,

630

Vaststelling en wijzigingen van de verordening op de heﬃng van een straatbelasng ,

329

Vaststelling en wijziging van een verordening op de heﬃng van precario-rechten ,

631

Vaststelling van de verordening op de invordering en heﬃng van de Baatbelasng 't
Klooster ,

632

Vaststelling van de verordening tot vervanging van het belasngbedrag voor de grondslag
biljarten die gehouden worden in koﬃehuizen en andere voor het publiek toegankelijke
inrichngen, door een ander bedrag ,

325

Heﬃng en invordering van zoengelden, opgelegd door de Rijkscommissaris voor het
bezee Nederlandse gebied in verband met gepleegde sabotage alsmede het verkrijgen
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van een vergoeding van het Ministerie van Financiën wegens de betaling van dit
zoengeld ,
629

Vaststellingen van de verordening tot heﬃng van opcenten op de hoofdsom van de
grondbelasng ,

637

Vaststelling en intrekking van de verordening tot vaststelling van het
vermenigvuldigingscijfer voor de heﬃng van de ondernemingsbelasng ,

558

Vaststelling en wijziging van de verordening op de heﬃng van reinigingsrechten ,

549-2341

Vaststelling en wijziging van een verordening op de heﬃng van begrafenisrechten ,
549
628
2341

1520

Vaststelling en wijziging van de verordening op de heﬃng en invordering van een recht
voor het ophalen van huisvuil ,

571

Vaststelling en wijziging van verordening op de heﬃng en invordering van een rioolrecht ,

322

Invoering van de onroerendgoedbelasng ,

1411

Vaststelling en intrekking van de verordening op de heﬃng van een recht voor het gebruik
van de containerstortplaats Gooiersgracht ,

554

Vaststelling van een verordening op de gemeentereiniging ,

624-2343

Vaststelling en wijzigingen van de verordening op de heﬃng en invordering van
onroerendgoedbelasngen ,
624
2343

626-2344

Vaststelling en wijziging van de verordening op de heﬃng en invordering van
vuilafvoerrechten ,
626
2344

3.03 openbare orde
360

Oprichng, funconeren en liquidae van de Burgerwacht ,

1655

Notulen en jaarverslagen van de Larensche Burgerwacht ,

361

Instelling en opheﬃng van een gemeentelijke nachtveiligheidsdienst, alsmede de
mogelijke overdracht aan een parculiere nachtveiligheidsdienst ,

326-2385

Vaststelling, aanvulling en wijziging van de algemene polieverordening ,
326
327
820
1190
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2385
520

Verzoeken aan de Kroon tot verhoging c.q. verlaging van het maximum aantal
vergunningen en verloven voor de verkoop van sterke drank ,

523

Advisering aan het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland inzake de uitvoering van de
trekhondenwet ,

521

Besluit tot vaststelling van het maximum aantal vergunningen voor de verkoop van sterke
drank in bepaalde wijken ,

522

Bestudering van de mogelijkheden tot het nemen van maatregelen tegen het beoefenen
van het Straperlospel in de gemeente ,

328

Vaststelling en intrekking van de verordening inzake de verkoop en verspreiding van
gedrukte stukken ,

355

Verlening van vergunningen ingevolge de Bioscoopwet voor voorstellingen in het Hotel
Hamdorﬀ ,

352

Uitzeng van vier Duitsers in 1934 uit vrees voor hun extreem linkse acviteiten, alsmede
het doen van onderzoek en het verstrekken van inlichngen omtrent deze zaak ,
1934 - 1987.

354

Verbieden door de burgemeester van de vertoning van de ﬁlm Het hart van Spanje in
verband met vrees voor verstoring van de openbare orde ,

324

Verstrekken van gegevens over Duitse emigranten, bestuursleden en propagandisten
van de NSB, alsmede algemene inlichngen over Laren aan de Ortskommandant te
Hilversum ,

335

Brief van de burgemeester aan de Ortskommandant te Hilversum inzake het houden van
de St. Jansprocessie ,

337

Uitvoering en toepassing van verordeningen inzake het vesgingsverbod van joden en de
aanmeldingsplicht van personen van joodsen bloede ,

125

Betaling van lonen en pensionkosten aan agenten van de vrijwillige hulppolie ,

338

Toezicht op polieke delinquenten ,

356

Benoeming van leden van de plaatselijke commissie van toezicht op de bioscopen, met
huishoudelijk reglement ,

1052-1057

Verlening en ontheﬃng van vergunningen voor het aanbrengen van buitenreclame op
winkels e.d. ,
1052

Percelen A - R

1053

Percelen S - Z

1054
1055
1056
1057
489

Vaststelling van de verpachngsvoorwaarden voor de standplaatsen van kermissen ,
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362

Beantwoording vragen van een raadslid en advisering aan de Commissaris der Koningin
over de organisae en herziening van de taak van de reservepolie ,

488

Vaststelling van het besluit betreﬀende de openstelling van de jaarlijkse kermis ,

2180

Vaststelling van de verpachngsvoorwaarden alsmede openstelling, uitbreiding en
situering van de jaarlijkse kermis ,

3.04 volksgezondheid
3.04.1 Algemeen
547

Aangaan van een overeenkomst met het stads- en Academisch ziekenhuis te Utrecht
inzake het opnemen van paënten uit deze gemeente ,

525

Opgave van in de gemeente gevesgde geneeskundigen, tandartsen, vroedvrouwen,
apothekers en drogisten ,

2394

Toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Districtsgezondheidsdienst Gooi-Noord,
gevesgd te Bussum en deelname aan integraebesprekingen met Hilversum voor wat
betre de algemene gezondheidszorg ,

2408

Vaststelling van de nota betreﬀende het te ontwikkelen milieubeleid in de gemeente
Laren ,

2405

Totstandkoming besluit tot opheﬃng van de gemeenschappelijke regeling betreﬀende
het geneeskundig schooltoezicht (schoolartsendienst Huizen) en de instelling van een
basisgezondheidsdienst ,

3.04.2 Toezicht op producten
538

Vaststelling en wijziging van de verordening op de keuringsdienst van vee en vlees ,

543

Aangaan van een overeenkomst met de Nederlandse thermo-chemische fabrieken inzake
de verwerking van afgekeurd vee en vlees ,

524

Besluiten ter uitvoering van het melkbesluit met betrekking tot het vervoer en verkoop
van melk en melkproducten ,

528-531

Vleeskeuringsdienst in de gemeenten Laren en Blaricum ,
530

Verslagen

528

Ontwerp begrongen

529

Financiële resultaten

531

Kwartaalstaten

532

Toezicht op slachthuizen en slachtplaatsen ,

526-2406

Vaststelling, wijziging en intrekking van de verordening op de keuring van waren ,
526
2406

527

Vaststelling van de verordening betreﬀende de verkoop van buitenlands vlees ,

541

Onrekking aan de bestemming van de noodslachtplaats, met statuten en huishoudelijk
reglement van de Slagerspatroonvereniging Laren-Blaricum ,
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542

Toetreding tot, deelname aan en opheﬃng van de gemeenschappelijke regeling inzake de
schng en exploitae van een destructor te Purmerend ,

540

Poging tot het uitbreiden van de bestaande noodslachtplaats tot centrale slachtplaats en
het bouwen van een nieuwe werkplaats ,

535

Vaststelling en wijziging van een gemeenschappelijke regeling inzake de keuringsdienst
van vee en vlees voor de gemeenten Bussum, Naarden, Huizen, Laren en Blaricum ,

539

Vaststelling en wijziging van de verordening regelende de keuring van vee en vlees ,

476

Vaststelling van een verordening op het bewaren en ter beschikking stellen van afvallen
en levensmiddelen en ter beschikking stellen van dierlijke afvallen en van kadavers van
honden en kaen ,

536

Deelneming aan de gemeenschappelijke regeling keuringsdienst van vlees en vee in de
kring Bussum ,

598

Vaststelling van de verordening betreﬀende de verkoop en bezorging van brood alsmede
een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Bussum, Naarden, Huizen en
Blaricum inzake de teelt van voedselgewassen en de beëindiging van deze regeling ,

534

Wijziging van de gemeenschappelijke regeling inzake de keuringsdienst van vee en vlees ,

2001

Toetreding tot en wijziging van de gemeenschappelijke regeling inzake de keuringsdienst
van slachtdieren en van vlees ,

2411

Vaststelling en intrekking van de verordening op de keuringsdienst van slachtdieren en
van vlees ,

3.04.3 Bestrijding van volksziekten en bemeelijke ziekten
545

Aangaan van een overeenkomst met de gemeente Hilversum inzake het verplegen van
lijders aan besmeelijke ziekten ,

2002

Oplegging van werkverboden ter voorkoming van de verspreiding van besmeelijke
ziekten ,

2004

Vaststelling, wijziging en intrekking van de verordening betreﬀende de bestrijding van
raen en muizen ,

2159

Rapportages inzake het bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker ,

3.04.4 Vuilverwerking en riolering
568

Vaststelling van een gemeenschappelijke regeling met de gemeente Blaricum inzake het
onderhouden en schoonhouden van de Gooiersgracht ,

557

Vaststelling van richtlijnen voor het ophalen van huisvuil alsmede besluiten tot aankoop
van grond voor het bergen van huisvuil ,

562

Plaatsen en bedrijfsvaardig houden van een bronbemaling ten behoeve van het draineren
van een riolering aan de Eemnesserweg ,

563

Aanleg van de riolering van de Leemzeulder ten behoeve van Sanatorium Julianaoord en
het studentensanatorium ,

561

Verlening van een vergunning aan de Stoomwasserij-Model Strijkinrichng Erica inzake de
afvoer van afvalwater ,

564

Aansluing van het Nederlandse Studentensanatorium op het gemeenteriool ,
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566

Voorbereiding van een centraal rioleringsplan ,

570

Oprichng en exploitae van een zuiveringsinstallae in samenwerking met Blaricum ,

559

Invoering van uniforme vuilnisemmers ,

569

Verbetering van de Gooiersgracht ,

1413

Overleg met de gemeente Eemnes over het sluiten van een gemeentelijke regeling
betreﬀende het ophalen van huisvuil ,

560

Behandeling van een voorstel betreﬀende verplaatsing van de vuilnisbelt ,

567

Deelname aan het bestuur van Rioolwaterzuiveringsinrichng Gooiersgracht ,

537

Overeenkomst met de gemeente Hilversum inzake de afvoer van vuil via het
overlaadstaon nabij Crailoo ,

555

Uitbreiding en herziening van het onderzoek van de bergingscapaciteit van
rioleringsstelsels van Laren en Blaricum ,

556

Deelneming aan de regionalisering van het ophalen, afvoeren en verwerken van vaste
afvalstoﬀen in Gooi en Vechtstreek ,

2414

Instemmen met de verkoop van de rioolwaterzuiveringsinrichng te Blaricum aan de
Zuiveringschap Amstel en Gooiland ,

2413

Vaststelling, wijziging en uitvoering van de verordening voor het lozen op de riolering ,

1414

Plaatsing van glascontainers, alsmede de afwijzing van een voorstel tot invoering van een
garaneregeling voor de inzameling van oud papier ,

2415

Uitvoering diverse rioleringswerken, met tekeningen ,

2412

Uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor de nog te rioleren buitengebieden door
de Grontmij NV De Bilt, met tekeningen ,

3.04.5 Toepassing Hinderwet en milieuzorg
591

Registers van aanvragen om vergunning tot het oprichten van inrichngen, welke gevaar,
schade of hinder kunnen veroorzaken en van de beslissingen daarop genomen ,

1292-2841

Verlening Hinderwetvergunningen ,
1432

St. Janstraat 6; Brood-, beschuit-, en koekbakkerij

1503

St. Janstraat 7; Bakkerij

1445

Nieuweweg 13; Slagerij en rokerij

1446

Nieuweweg 8; Bakkerij

1420

St. Janstraat 27; Machinale houtzagerij

1461

Nieuweweg 22; Sanitaire en centrale verwarmingswerkplaats

1463

Burgemeester Van Nispen van Sevenaerstraat 5; Banketbakkerij

1455

Molenweg 4; Korenmolen met machinekamer

1478

Torenlaan 3; Slagerij

1496

Zevenenderdri 7; Slachterij
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1451

Naarderstraat 31-33; Benzinepomp

1454

Naarderstraat 3; Benzinepomp

1458

Mauvezand 24; Houtbewerkinrichng

1482

Torenlaan 42; Bakkerij

2841

Zevenend 26a, oprichten van een machinale mmerfabriek

1464

Oosterend 11a; Houtbewerkinrichng

1490

Zevenend 28b; Smederij

1476

Slangenweg 31; Bewaarplaats benzine

1491

Zevenend 34; Bakkerij

1487

Zevenend 4; Benzinebewaarplaats

1486

Zevenend 2c; Banketbakkerij

1422

Kerklaan 7; Machinale klompenmakerij

1449

Naarderstraat 48; Houtbewerkinrichng

1460

Nieuweweg 21; Houtbewerkinrichng

1459

Melkweg 2; Slachterij en rokerij

1427

Mauvezand 8; Inrichng voor machinale houtbewerking

1495

Zevenenderdri 2b; Bakkerij

1462

Nieuweweg 32; Slachtplaats

1425

Kopjeskampen 2; Bakkerij

1447

Neuhuysweg 3; Petroleumbewaarplaats

1517

Naarderstraat 12-14-14a; Inrichng tot bewaring van ontploare
stoﬀen en vuurwerk

2249

Rijksweg West 41; legerplaats Crailo

1292

Paadje 19; houtbewerking

1994

Zevenend 6; mmerwerkplaats

1498

Zevenenderdri 60; Inrichng voor machinale houtbewerking,
fabricage kampeeraanhangwagens

1450

Naarderstraat 31-33; Herstelinrichng voertuigen

1488

Zevenend 4; Garage

1862

Groene Gerritsweg 2; Herstelinrichng voor motorvoertuigen en
een inrichng voor machinale houtbewerking (gemeentewerf)

1492

Zevenend 36; Herstelinrichng voor motorvoertuigen

1473

Schapendri 17a; Kunst- en siersmederij, met foto's

1481

Torenlaan 36; Garage met benzinebewaarplaats
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2494

Zevenend 63; opslagplaats lompen en metalen, met foto's en
tekeningen

1456

Molenweg 12; Bewaarplaats gascylinders en smederij

1475

Schoutenbosje 1; Bewaarplaats benzine

1434

Ambachtstraat 9; Brood- en banketbakkerij

1470

Ruiterweg 10; Garagebedrijf

1497

Zevenenderdri 25; Smederij

1442

Ericaweg 40; Inrichng tot het bewerken van rubber

1472

Schapendri 10; Slachtplaats

1428

Groene Gerritsweg 17; Opslaan en aﬂeveren van lichtpetroleum,
autogasolie, dunne stookolie en benzine, alsmede het opslaan en
mechanisch zeven van vaste brandstof, met foto's

1479

Torenlaan 7; Handweverij

1453

Naarderstraat 10; Bakkerij

1493

Zevenend 41, 43 en 45; Ververij  tapijabriek, met foto's

1500

Zijtak 4; Steenhouwerij

1501

Zijtak 30; Petroleumbewaarplaats met aapinrichng

1433

St. Janstraat 20; Inrichng bestemd tot het bakken van voedingsen genotmiddelen in oliën of veen

1465

Remiseweg 10; Was- en strijkinrichng

1435

Ambachtstraat 17; Garagebedrijf

1477

Staonsweg 1; Chinees-indisch restaurant

1469

2e Ruiterweg 2; Petroleumbewaarplaats

1452

Naarderstraat 28; Benzineservicestaon

1436

Brink 9; Benzineservicestaon

1467

Ruiterweg; Meubelmakerij annex stoﬀeerderij

1457

Mauvezand 23; Inrichng tot het op hulzen spoelen van
texelgarens

1466

Remiseweg; Benzineservicestaon

1474

Schapendri 38; Drukkerij

1995

Lantenjmen 12; fabriceren van autocleaner

1430

Heideveldweg 12; Verwerken van plasc in een
kunstnijverheidsatelier

1429

Heideveldweg 10; Kunstweverij

1444

Nieuweweg 19; Zeledieningswasserij
Pagina 26

1438

Dri 6; Benzinepompinstallae

1518

Brink 12a-18a; Snackbar, met foto's

1426

Krommepad 13; Lichtpetroleum-installae

1440

Brinklaantje 1; Drukkerij

1431

Heideveldweg 51; Benzineservicestaon, met foto's

1485

Zevenend 2; Albert Heijn

2248

Oude Kerkweg 5; benzine-olie verkooppunt tevens
doorsmeerstaon

1499

Zijtak 2; Garagebedrijf

1437

Brinklaantje 14; Patates frites-salon annex snackbar

1993

Leemzeulder 15; gasdrukregel en meetstaon

1489

Zevenend 25; Slagerij met worstmakerij

1424

Klooster 45; Timmermanswerkplaats

1439

Eemnesserweg 37; Inrichng tot het herstellen van
motorvoertuigen

1423

Hein Keverweg 23; Benzinepompinstallae

1441

Jordaan 10a; Inrichng voor het vervaardigen van onderdelen voor
koﬃe-automaten en centrale verwarmingsketels

1494

Zevenend 59; Snackbar

1484

IJsbaanweg 15; Steenhouwerij

1483

IJsbaanweg 2; Inrichng tot het opslaan butaan en propaangas

2213

Zevenend 85; Snackbar

2212

Zevenend 29(a); Chemische wasserij

1443

Gooiersgracht; Gasregel- en meetstaon

1448

Naarderstraat 81; Schng Verpleegtehuizen Nederland ten
behoeve van De Schtse Hof

1421

St. Janstraat 27; Fabricage van groot-keukenmeubilair

1480

Torenlaan 35; Chemische wasserij

1512

Heideveldweg 12; Bedrijfspand Fronik Import BV

1471

Oude Kerkweg 7; Galvaniseerbedrijf

1502

IJsbaanweg 40; Smederij

1507

Schoolpad 15; Inrichng voor machinale houtbewerking

1505

Kloosterweg 39c; Erica Was- en Texelverzorging BV

1513

Melkweg 6; Chinees-indisch restaurant
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1504

Zuiderheide, kampeerterrein De Heidebloem; Inrichng tot
bewaring van ontploare stoﬀen

1509

Jordaan 10a; Boek- en oﬀsetdrukkerij, met foto's

1506

Paviljoensweg 16; Manege

1510

Cornelis Bakkerlaan 16; Vleeszouterij en -rokerij

1515

Smeekweg 54; Zwembad, kanne en feestzaal

2214

Torenlaan 5; Chemisch reinigingsbedrijf

1508

Oude Kerkweg 16; Herstelinrichng voor motorvoertuigen

1514

Eemnesserweg 3; Garagebedrijf

1516

Co Bremanlaan 13; Melkuitgiestaon

1511

Zevenend 4; AMRO-bank

2216

Klaaskampen 4a; Koﬃeshop

2215

Naarderstraat 17; Restaurant

2246

Brink 29; Schng Buurthuis De Warrekam

2217

Eemnesserweg 14; Algemeen ziekenhuis

2160

Oosterend 8a en 13; Timmermanswerkplaats

2218

Naarderstraat 15; Pizzeria

2222

Groene Gerritsweg 10; Timmerwerkplaats

2219

Klaaskampen 28; Sauna annex beauty parlour

2220

Remiseweg 16; Garagebedrijf

2221

Brink (nabij Coeswaerd); Poﬀertjeskraam

2247

Zevenend 51; meubelmakerij

2245

Barbiersweg 1719; zeefdrukkerij

1049

Behandeling van aanvragen om verlening van vergunningen ingevolge de Verordening
benzinepompen en de Hinderwet tot het plaatsen van een benzinepomp onder
voorwaarde dat deze uitsluitend dient tot eigen gebruik, met tekeningen ,

2409

Uitvoeren van een oriënterend milieutechnisch onderzoek in het plan De Omloop ,

2410

Uitvoeren van een onderzoek naar de aard en omvang van vervuiling onder de verharding
van de Jagersweg ,

3.04.6 Drinkwatervoorziening
600

Onenigheid met de gemeente Amsterdam over de uitbreiding van het buizennet ,

642

Schng van een gemeentelijke waterleidingbedrijf alsmede de aanleg van een eigen
waterleiding, met tekeningen ,

643

In beroep gaan tegen het besluit van de Gedeputeerde Staten inzake de aanleg van de
waterleiding door het Provinciaal Waterleidingbedrijf ,
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644

Overgang van het Amsterdamse waterleiding-distribuenet naar het Provinciaal
Waterleidingbedrijf van Noord-Holland en de wijze waarop de waterleiding zal worden
geëxploiteerd, met retro-acta uit 1888 ,

645

Poging tot het kosteloos laten besproeien van de Brink door Gemeentewaterleidingen te
Amsterdam ,

647

Indiening klacht bij de gemeente Nieuwer-Amstel over het gebrek aan water in puen en
wellen ten gevolge van de toepassing van de concessie-overeenkomst ,

648

Opgave van percelen die niet aangesloten zijn aan het Provinciaal Waterleidingbedrijf van
Noord-Holland alsmede onderzoek en het beslissen om dit te verplichten ,

646

Treﬀen van maatregelen inzake noodwatervoorziening door het disfunconeren van de
drinkwaterleiding ,

649

Behandeling van een aanvraag van het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland
tot het vergroten van het vermogen tot wateronrekking aan de bodem ,

651

Verlening van aanlegvergunningen aan het Provinciaal Waterleidingbedrijf van NoordHolland ,

693

Verlening van ontheﬃngen van de verordening bescherming van bodem en grondwater
van de Provincie Noord-Holland voor gebruik en exploitae van gronden, met tekeningen ,

2162

Goedkeuring van een grondboring in het kader van het meten van grondwaterkwaliteit
door het Rijksinstuut voor drinkwatervoorziening ,

3.04.7 Aangelegenheden betreﬀende lijken
551

Uitbreidingen van de algemene begraafplaats ,

548

Onderhoud van militaire graven en aanwijzing van een contactpersoon tussen de
Oorlogsgravenschng en de gemeente ,

553

Aanstelling en eedaﬂegging van een geneeskundige voor het verrichten van de
doodschouw ,

550

Bouw van een aula op de algemene begraafplaats ,

552

Beschikbaar stellen van gelden voor de uitbreiding van de rooms-katholieke
begraafplaats ,

565-2407

Uitbreiding en het aanbrengen van diverse voorzieningen op de algemene begraafplaats
en de aula ,
565
2407

3.05 ruimtelijke ordening
3.05.1 Beleid en regelgeving
366

Vaststelling en wijziging van de verordening houdende algemene regelen ter bescherming
van de belangen van eigenaren en andere zakelijk gerechgden tegen schade als
gevolg van de vaststelling van stedenbouwkundige maatregelen, namelijk rooilijnen,
bouwverboden, uitbreidingsplannen en voorschrien als bedoeld in art. 43 der
Woningwet ,
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368

Vaststelling, wijziging en uitvoering van de verordening regelende het gebruik van
gebouwen en hun aanhorigheden (zgn. handhavingsverordening) ,

387

Agenda's van besprekingen met de stedenbouwkundige ,

396-397

Structuuronderzoek ten behoeve van de toekomsge stedenbouwkundige ontwikkeling
van Laren door het Instuut Stad en Landschap te Roerdam met betrekking tot de
winkelvoorzieningen, recreae, bedrijven, scholen, soorten woningen, verkeersplanning
en landschapsbeleid ,
396
397

2020-2022

Organiseren en realiseren van inspraak in de structuurstudie ,
2020
2021
2022

395

Besprekingsverslagen van de Werkgroep Ruimtelijke Ordening Laren ,

2357

Instemming met de richtlijn distribue-planologie in relae tot het gemeentelijk beleid ,

3.05.2 Uitbreidingsplannen
369

Voorbereiding, vaststelling en verkrijging van onthouding van goedkeuring van het
uitbreidingsplan ,

370

Voorbereiding, vaststelling en verkrijging van goedkeuring van het Uitbreidingsplan in
onderdelen, verbindingsweg Molenweg-Klaaskampen ,

371

Voorbereiding, vaststelling en verkrijging van goedkeuring van het Uitbreidingsplan in
onderdelen, Heideveldweg Oost ,

373

Overeenkomst met ir. P. Oom te Del inzake het ontwerpen van een herziening van het
uitbreidingsplan ,

372

Voorbereiding, vaststelling en verkrijging van goedkeuring van het Uitbreidingsplan in
onderdelen, betreﬀende het gedeelte begrensd door de Eemnesserweg, de Schapendri,
de Kloosterweg, de Smeekweg en de Gooiersgracht (plan Heideveld) ,

374

Voorbereiding, vaststelling en verkrijging van onthouding van goedkeuring van het
Uitbreidingsplan in onderdelen, betreﬀende het gedeelte Naarderstraat-Rozenlaantje,
alsmede de behandeling van het beroep van de heer A. Schram tegen het besluit van
Gedep ,

375

Voorbereiding, vaststelling en verkrijging van goedkeuring van het Uitbreidingsplan
in onderdelen, betreﬀende Rijksweg nr. 1, gedeelte Amsterdam-Laren, alsmede de
behandeling van diverse bezwaarschrien ,

2035

Herziening en verkrijging van goedkeuring van het Uitbreidingsplan in hoofdzaak ,

2040

Vaststelling en verkrijging van goedkeuring van de parële herziening van het
Uitbreidingsplan 1953 ,

2038

Vaststelling en verkrijging van goedkeuring van de parële herziening van het
Uitbreidingsplan 1912 ,
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2042

Herziening van het Uitbreidingsplan in onderdelen d.d. 16 augustus 1957 ,

2037

Vaststelling, verkrijging van goedkeuring en herziening van het Uitbreidingsplan in
hoofdzaak ,

363-365

Behandeling van beroepschrien inzake toepassing Schadevergoedingsverordening Laren
als gevolg van het besluit tot herziening van het uitbreidingsplan waarbij aan hun percelen
gelegen langs de Vredelaan en de Rijksweg een agrarische bestemming werd gegeven ,
364

Lahnemann, Gebr.

363

Remeeus, W.L.B.J.

365

Waerden, mr. B. van der

2043

Herziening van het Uitbreidingsplan in onderdelen d.d. 8 augustus 1958 ,

379

Voorbereiding, vaststelling en verkrijging van onthouding van goedkeuring van
het Uitbreidingsplan in onderdelen, betreﬀende het plan De Posljon, alsmede de
behandeling van diverse bezwaarschrien ,

390

Voorbereiding en wijziging van het Uitbreidingsplan nabij het Groeneweegje ,

2044

Herziening van het uitbreidingsplan in onderdelen d.d. 6 en 13 december 1961 en
aanpassing van de bijbehorende bebouwingsvoorschrien ,

1963

Intrekking van het voorstel tot herziening van het uitbreidingsplan in onderdelen,
betrekking hebbende op het punt Werkdroger ,

2028

Vaststelling van de 12e wijziging en van de voorschrien herziening 1963 van het
uitbreidingsplan in onderdelen ,

2046

Vaststelling en verkrijging van goedkeuring van de 10e wijziging van het uitbreidingsplan
in onderdelen d.d. 10 juli 1963 ,

2027

Instellen van beroep bij de Kroon inzake de 10e wijziging van het uitbreidingsplan in
onderdelen ,

2029

Vaststelling van de 13e wijziging van het uitbreidingsplan in onderdelen ,

3.05.3 Bestemmingsplannen
245-381

238-2367

Vaststelling en verkrijging van goedkeuring van het bestemmingsplan Rijksweg ,
381

Voorbereiding

378

Algemeen

245

Algemeen

246

Diverse bouwplannen, met foto

380

Behandeling door Gedeputeerde Staten en de Kroon

Vaststelling, verkrijging van goedkeuring en herziening van het bestemmingsplan De
Omloop ,
384

Voorbereiding

385

Voorbereiding

382

Bezwaarschrien en voorstanders
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247-392

400

Behandeling en vaststelling door de raad

238

Behandeling en goedkeuring door Gedeputeerde Staten, alsmede
bezwaarschrien

383

Hoorzing en uitgave informaebullen en voorlichngsbrochure

2367

Behandeling door de Kroon

Vaststelling en verkrijging van goedkeuring van het bestemmingsplan Zwarte Berg ,
247

Algemeen

391

Voorbereiding

392

Voorbereiding

249

Vooroverleg, terinzagelegging en reaces van derden

248

Vaststelling door de raad en behandeling door Gedeputeerde
Staten

376

Voorbereiding, vaststelling en verkrijging van goedkeuring van het bestemmingsplan De
Esseboom ,

242-393

Voorbereiding van het bestemmingsplan Ooster Eng ,
388
393
242

239-2048

386-2378

240-2059

Vaststelling en verkrijging van goedkeuring van het bestemmingsplan Heideveld ,
343

Openbare procedure

2048

Bezwarenbehandeling

239

Vaststelling, goedkeuring en exploitaeberekening

Vaststelling en verkrijging van goedkeuring van het bestemmingsplan De Weesboom ,
386

Deel 1, diversen

2023

Deel 2, diversen

2351

Deel 3, diversen

2378

Deel 4; vaststelling en verkrijging goedkeuring

Vaststelling, verkrijging van goedkeuring en herziening van het bestemmingsplan
Natuurgebieden ,
349

Voorbereiding

240

Behandeling door Gedeputeerde Staten

2058

Vaststelling door de raad, met tekeningen

241

Openbare procedure

2059

Herziening, met tekeningen
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377-2380

Vaststelling, verkrijging van goedkeuring en wijziging van het bestemmingsplan voor het
gebied Zevenend ,
2024

Algemeen

2352

(Voor)overleg en inspraak

377

Voorbereiding

394

Wijziging ten behoeve van de vesging van een supermarkt in het
perceel Zevenend 10

2353

Voorontwerp

2380

Vaststelling en verkrijging van goedkeuring

2047

Vaststelling en verkrijging van goedkeuring van het bestemmingsplan De Esseboom ,

357

Voorbereiding en afwijzing van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan voor
het gebied Groeneweegje ,

250-251

Vaststelling en verkrijging van goedkeuring van het bestemmingsplan Gooiersgracht ,

268-2345

2014-2350

251

Voorbereiding

250

Inspraakprocedure

Planning en overzicht bestemmingsplannen ,
268

Deel 1

2345

Deel 2

Voorbereiding, vaststelling en verkrijging van goedkeuring van het bestemmingsplan
Dorpskern ,
2015

Onderzoek voorzieningen en bedrijven, deel 1

2014

Bebouwingsmogelijkheden diverse perceeltjes

2016

Onderzoek voorzieningen en bedrijven, deel 2

2346

Inspraak, deel 1

2349

Programma voor het bestemmingsplan

2017

Onderzoek voorzieningen en bedrijven, deel 3

2347

Inspraak, deel 2

2348

Ontwerp-plan en akoessch onderzoek

2350

Vaststelling door de raad en goedkeuring door Gedeputeerde
Staten

389

Voorbereidingsbesluiten voor diverse gebieden ,

2032

Voorbereiding van het bestemmingsplan Deel 13 (omgeving Torenlaan) ,

2055-2554

Vaststelling en verkrijging van goedkeuring van het bestemmingsplan Rijksweg 1987 ,
2056

Tekeningen
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243-2377

252-1409

2354-2555

2025-2356

2057-2373

2365-2366

2055

Vaststelling door de raad en verkrijging van goedkeuring van
Gedeputeerde Staten en bij Koninklijk Besluit, met tekeningen

2553

Vaststelling door de raad en verkrijging van goedkeuring van
Gedeputeerde Staten van het vervangen bestemmingsplan
Rijksweg 1987, met tekeningen

2554

Behandeling van bezwaarschrien, akoessch onderzoek en
vaststelling van hogere geluidsbelasng, met tekeningen

Vaststelling en verkrijging van goedkeuring van het bestemmingsplan Hamdorﬀ ,
398

Voorbereiding

243

Diversen (o.a. vooroverleg en reaces van derden)

1408

Behandeling door de raad

399

Voorbereiding

244

Onderhoudstoestand en ingebruikname complex

2374

Vaststelling, gedeeltelijke goedkeuring en kroonberoep

2375

Tijdelijk gebruik terrein en grondwateronderzoek

2377

Uitgangspunten 1985 (o.a. discussienota gemeentewerken Unigro)

2376

Distribue planologisch onderzoek en verkeersonderzoek

Vaststelling en verkrijging van goedkeuring van het bestemmingsplan Bedrijfsterrein ,
252

Voorbereiding

253

Herziening plan

1409

Vaststelling door de raad

Vaststelling en verkrijging van goedkeuring van het bestemmingsplan Invulgebiedjes ,
2354

Voorbereiding

2555

Vaststelling door de raad en verkrijging van goedkeuring door
Gedeputeerde Staten, met tekeningen

Voorbereiding, vaststelling en behandeling bezwaren tegen de vaststelling van het
bestemmingsplan Molendriehoek ,
2025

Voorbereiding

2356

Vaststelling en bezwaren

Vaststelling, verkrijging van gedeeltelijke goedkeuring en vaststellen van een
planschadevergoeding van het bestemmingsplan Zwarteberg ,
2057

Vaststelling en verkrijging van gedeeltelijke goedkeuring

2372

Planschadevergoeding aan C.O. Lockhorn, deel 1

2373

Planschadevergoeding aan C.O. Lockhorn, deel 2

Voorbereiding, herziening en inspraak van het bestemmingsplan Rijksweg 1985 ,
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2355-2379

2368-2371

2549-2552

2365

Voorbereiding en herziening

2366

Inspraak

Voorbereiding, vaststelling, verkrijging van goedkeuring van het bestemmingsplan De
Kolonie ,
2379

Vaststelling, verkrijging van goedkeuring en kroonberoep

2355

Voorbereiding

Vaststelling en verkrijging van goedkeuring van het bestemmingsplan De Omloop 1987 ,
2368

Herziening, inspraak en akoessch onderzoek

2369

Bezwaarschrien, hoorzing en voorstel tot vaststelling, met
foto's

2370

Tervisielegging

2371

Vaststelling en verkrijging van goedkeuring

Vaststelling en verkrijging van goedkeuring van het bestemmingsplan Steenbergen ,
2549

Voorbereiding van het besluit tot vaststelling, met tekeningen

2551

Bezwaren tegen het ontwerp-besluit, met foto's en tekeningen

2552

Vaststelling door de raad en verkrijging van goedkeuring van
Gedeputeerde Staten en hoorzing, met tekeningen

2550

Akoessch onderzoek en en tervisielegging, met tekeningen

3.05.4 Streekplannen
254-258

Vaststelling en herzieningen van het Streekplan voor het Gooi en de Vechtstreek ,
254
255
257
256
258

367

Verlening van medewerking aan de Vesgingscommissie van het gewest Gooiland met
betrekking tot de voorbereiding van een kantorenverordening ,

3.06 volkshuisvesng
3.06.1 Regelgeving en beleid
267

Totstandkoming en wijziging van verordeningen op het bouwen en wonen ,

259

Vaststelling van het besluit tot bouwverbod, ingevolge arkel 27 van de Woningwet ,

533

Vaststelling en wijziging van een verordening op de inrichng en het houden van
slaapsteden ,

261

Bouwstaseken over de jaren 1932-1942 ,
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692

Behandeling van voorstellen betreﬀende het bouwen aan wegen waarvan de aanleg niet
aan alle eisen voldoen ,

260

Vaststelling en wijzigingen van de verordening regelende het gebruik van gebouwen en
gronden gelegen in de bebouwde kom (zgn. bestemmingsverordening) ,

590

Vaststelling van de verordening, regelende de bevoegdheden en samenstelling van de
jdelijke commissie van advies aan de raad inzake meerverdiepingenbouw en daarmede
ten nauwste verband houdende onderwerpen, met notulen van de commissie ,

2018-2481

Vaststelling en wijziging van de nieuwe bouwverordening ,
2018
2481

667

Vaststelling en wijzigingen van de nadere regelen behorende bij de bouwverordening ,

18

Behandeling van de beleidsnota Volkshuisvesng 1969 van het Gewest Gooiland ,

3.06.2 Toezicht op bouwen en slopen
668-673

269-272

Verstrekken van inlichngen en de behandeling van aanvragen in verband met de
verlening van bouwvergunningen, met voorin elk pak een inhoudsopgave ,
668

1

669

1

670

1

671

1

672

1

673

1

Correspondene inzake toepassing van de bouwverordening ,
269
270
271
272

650-680

Verlening van bouwvergunningen op grond van arkel 20 van de Wederopbouwwet, met
tekeningen ,
650
676
677
678
679
680

674-681

Verlening van bouwvergunningen voor kleine bouwwerken (schuurtjes, muren, rietmaen
en dergelijke) ,
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674

met alfabesche overzicht van de verleende verguningen

675
681
1241

Behandeling van een verzoek om een vergunning voor de bouw van een manege met
dienstwoning op het perceel kadastraal bekend gemeente Laren, sece C, nr. 1164,
gelegen aan Rijksweg 1, met tekeningen ,

682-2493

Verlening van bouwvergunningen op grond van arkel 19 van de Wet Ruimtelijke
Ordening  arkel 50, 8e lid van de Woningwet, met tekeningen ,
682
683
684
685
687
688
2167

A-H

2168

J-Z

2488

L-Z

2490
2492
2493
2165-2487

689-689

Verlening van bouwvergunningen op grond van arkel 19 van de Wet Ruimtelijke
Ordening  arkel 50, 8e lid, van de Woningwet, met tekeningen ,
2165

B-O

2166

P-Z

2487

A-K

Verlening van bouwvergunningen op grond van arkel 19 van de Wet Ruimtelijke
Ordening  arkel 50, 8e lid van de Woningwet, met tekeningen; ,
689

690

Verlening van bouwvergunningen met een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in
arkel 50, 8e lid van de woningwet, met tekeningen ,

686

Verlening van bouwvergunningen ten behoeve van het bouwplan van 8 woningen aan de
Torenlaan en Remiseweg ,

696

Weigering door het College van Burgemeester en Wethouders van een bouwvergunning
voor het uitbreiden van een woonhuis aan de Beijemansweg 18 en het alsnog toekennen
van de vergunning na advies van de Commissie voor Beroepschrien ,
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698

Verlening van een bouwvergunning, die niet verleend had mogen worden, voor de bouw
van een woonhuis aan de Grintbank, met tekeningen ,

691

Weigering van een vergunning voor het bouwen van een foerage-kelder met oprien op
het perceel gelegen aan de Oud Blaricummerweg/Wally Moesweg en de aandeling van
de beroepszaak, met tekeningen en foto's ,

2473

Instelling, samenstelling, doel en werkzaamheden van de Werkgroep huisvesng
alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens ,

2157

Verlening van een bouwvergunning voor het oprichten van een windmolen aan het
Zevenend, met tekening ,

2207

Verlening van bouwvergunningen ten behoeve van het bouwplan aan de Torenlaan 33 ,

2164

Verlening van een bouwvergunning met toepassing van arkel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening, voor het uitbreiden en aanpassen van de bedrijfsgebouwen van
aannemersbedrijf J.C. Snelder, Oosterend 13, met tekeningen ,

2484

Verlening van bouwvergunning voor het aanbrengen van een overkapping bij het
benzinestaon aan Brink 9, met tekeningen en foto's ,

280

Verlening van een bouwvergunning voor het verbouwen van de voormalige
Tarcisiusschool aan de hoek Engelsjan/Smeekweg tot wooneenheden ,

2489

Weigering van bouwvergunning perceel Steenbergen 6-8, E.T.A.C. Albada Jelgersma
Holding BV voor het oprichten van een hekwerk, met tekeningen ,

2446

Correspondene over de sloop van bouwwerken, met foto's ,

2445

Instelling, samenstelling, werkwijze en opheﬃng van de Sloopadviescommissie ,

3.06.4 Woningbouw met rijkssteun door gemeente, bouwverenigingen en parculieren
856-2471

Toekenning van grond- en bouwvoorschoen ten behoeve van de Woningbouwvereniging
St. Joseph ,
856

Bouw 26 woningen aan de Melkweg en verbouw van percelen aan
de Melkweg

857

Bouw 28 woningen aan de Verlengde Heideveldweg

858

Bouw 28 woningen aan de Heideveld

901

Onderhoud van woningen

859

Bouw 54 woningen aan de Mees en Erfgooiersdwarsweg

902

Onderhoud van woningen

861

Bouw 9 woningen aan de Schering

860

Bouw 12 woningen aan de Schering en Inslag

862

Bouw 14 woningen en 3 garages aan de Inslag

2175

Onderhoud van woningen

2470

Onderhoud van 45 woningen aan de Schering en Inslag

2471

Onderhoud van 45 woningen aan de Schering en Inslag
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863-2469

Jaarrekeningen van de Woningbouwvereniging St. Joseph en besluiten van de ministeries
belast met de volkshuisvesng inzake de jaarlijkse bijdragen van het Rijk ,
863
864
892
893
894
895
896
2174
2468
2469

812-2462

Jaarrekeningen van de Woningbouwvereniging van Erfgooiers en besluiten van de
ministeries belast met de volkshuisvesng inzake de jaarlijkse bijdragen van het Rijk ,
823
824
825
812
813
814
815
2462

804-2464

Toekenning van grond- en bouwvoorschoen ten behoeve van de Woningbouwvereniging
van Erfgooiers voor de bouw van diverse complexen, met tekeningen ,
809

Bouw 12 woningen aan de Smeekweg

807

Verbouw van 10 woningen aan Smeekweg, Kloosterweg en
Erfgooiersdwarsweg

811

Aankoop en onteigening van gronden tussen Klooster en
Kloosterweg

808

Bouw 26 woningen aan de Kloosterweg

806

Bouw 19 woningen aan de Ericaweg

805

Bouw 15 woningen aan Klooster en Ericaweg

810

Verbetering van 12 woningen aan de Smeekweg, Ericaweg en
Klooster

804

Bouw 32 woningen aan de Warrekam en de Schietspoel
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830-2466

840-2467

2463

Onderhoud en voorzieningen van 52 woningen

2464

Groot onderhoud van 38 woningen aan Goossen de Witstraat,
Ericaweg en Klooster

Toekenning van grond- en bouwvoorschoen ten behoeve van de Woningbouwvereniging
De Ericawoningen voor de bouw en exploitae van diverse complexen, met tekeningen ,
830

Bouw 25 woningen en 2 winkelhuizen aan de Schapendri,
Kloosterweg en Klooster

839

Exploitae van woningen

831

Bouw 16 woningen aan de Ruiterweg en Harmen Vosweg

838

Onderhoud van 16 woningen aan de Ericaweg

832

Bouw 21 woningen aan de Weversweg

833

Bouw 20 bejaardenwoningen tussen de Jagersweg en Akkerweg

834

Bouw 8 woningen aan de Schering

835

Bouw 20 woningen aan de Schering en Weversweg

836

Verbetering van 27 woningen aan Kloosterweg, Klooster en
Schapendri

837

Bouw 12 woningen aan de Inslag, met tekeningen

852

Onderhoud aan vooroorlogse woningen

2466

Onderhoud van woningen aan de Harmen Vosweg en Ruiterweg

Jaarrekeningen van de Woningbouwvereniging De Ericawoningen en besluiten van de
ministeries belast met de volkshuisvesng inzake de jaarlijkse bijdragen van het Rijk ,
840
841
842
843
844
845
2172
2467

846-855

Verlening van bijdragen door de gemeente en het Rijk in de bouw en exploitae van
woningen van de Woningbouwvereniging De Ericawoningen ,
853

Vaststelling van de voorwaarden waaronder met de Protestantsche
Schng de Ericawoningen een rekening-courant-overeenkomst
wordt aangegaan

855

Verlening van een voorschot ten behoeve van het verrichten van
herstelwerkzaamheden aan 25 woningen en 2 winkelhuizen
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897-904

827-828

846

16 woningen aan de Ruiterweg

850

39 woningen in het uitbreidingsplan Heideveld

854

Geldstorng door de gemeente ter vorming van een reserve tot
dekking van het aan exploitae van woningen verbonden risico
alsmede risico voor buitengewoon onderhoud

849

8 woningen aan de Schering

851

20 woningen aan de Weversweg en Schering

848

27 woningen aan de klooster en Kloosterweg

847

12 woningen aan de Inslag

Verlening van bijdragen door de gemeente en het Rijk in de bouw en exploitae van
woningen van de Woningbouwvereniging St. Joseph ,
899

28 woningen aan de Heideveldweg

898

54 woningen op de percelen kadastraal bekend sece G nrs. 307
en 871

903

Geldstorng door de gemeente ter vorming van een reserve tot
dekking van het aan exploitae van woningen verbonden risico
alsmede risico voor buitengewoon onderhoud

904

26 woningen aan de Melkweg

897

9 woningen aan de Schering

900

37 woningen aan Schering en Inslag

Verlening van bijdragen door de gemeente en het Rijk in de bouw en exploitae van
woningen van de Woningbouwvereniging van Erfgooiers ,
827

38 woningen aan de Kloosterweg

828

32 woningen aan de Warrekam

829

Statuten, huishoudelijk- en huurreglement van de Woningbouwvereniging van Erfgooiers ,

694-803

Bouw van woningwetwoningen van de gemeente, met tekeningen ,

929-939

700

4 woningen gelegen nabij de Groene Gerritsweg

694

76 woningen gelegen in het bebouwingsplan Heideveld

697

76 woningen aan de Erfgooiersgracht

699

7 arbeiderswoningen aan de Gooiersgracht

803

26 woningen voor bejaarden en 7 garages aan het Tabakspaadje

801

20 bejaardenwoningen aan de Torenlaan en 10 woningen aan de
Caliskamp en de Melkweg

802

25 woningen in het uitbreidingsplan Mauvezand

Verkoop van grond en toekenning van bouwvoorschoen ten behoeve van parculiere
woningbouw, met tekeningen ,
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816-822

929

Bouw 13 woningen aan Weversweg 2-16 en de Schapendri 12-20

937

Bouw 27 bejaardenwoningen aan de Torenlaan

931

Bouw 23 woningen aan de Gooiersgracht (huurwoningen 73 t/m
117)

932

Bouw 19 huurwoningen aan Schietspoel 11-21, 16-30 en
Warrekam 1-9

930

Bouw 11 huurwoningen aan de Weversweg 1-15 en Schapendri
22,25 en 26

933

Bouw van 4 huurwoningen aan de Warrekam 11-17

936

Bouw 9 woningen aan Bij de Toren

935

Bouw 39 woningen omgeving Schuilkerkpad

934

Bouw 32 middenstandswoningen aan de Smeekweg

938

Bouw 84 middenstandswoningen aan de Smeekweg

939

Bouw 25 premiewoningen aan de Kostverloren

Exploitae van woningwetwoningen van de gemeente en het verkrijgen van jaarlijkse
bijdragen van het Rijk ,
816

4 woningen de Kamp aan de Groene Gerritsweg, 7 woningen aan
de Gooiersgracht, 64 en 12 woningen behorende tot complex 76
woningen van de gemeente

821

26 Bejaardenwoningen en 7 garages aan het Tabakspaadje

818

20 bejaardenwoningen aan de Torenlaan en 10 woningen aan
Caliskamp en Melkweg

817

25 woningen aan het Mauvezand

822

76 woningen omgeving Gooiersgracht

819

25 woningen aan het Mauvezand, 30 woningen en 6 garages aan
Torenlaan, Caliskamp en Melkweg

588

Verstrekken van inlichngen aan R.A. van Erven Dorens over de bebouwing van terreinen
op de percelen in De Kuil ,

277-278

Bouw van 118 premiekoopwoningen in het plan Heideveld door de NV Bouw- en
Exploitaemaatschappij G. Verwelius ,
277
278

285

Oprichng en werkzaamheden van de Schng ter beharging van de belangen van
de kopers van de 118 in het bestemmingsplan Heideplan te Laren in aanbouw zijnde
woningen ,

2454

Voorbereiding van de verbouw en verlening van een bouwvergunning aan de
Woningbouwvereniging De Ericawoningen voor de verbouw van de Margaretha
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kleuterschool tot 5 wooneenheden voor een en tweepersoonshuishoudens en de bouw
van 4 woningen aan het Kleuterpad ,
2456

Verbouw en verkoop van de voormalige Tarcisiusschool aan de Smeekweg 32 ten behoeve
van de bouw van 10 wooneenheden door de Woningbouwvereniging St. Joseph, met
tekeningen ,

2465

Instemming met statutenwijzigingen van (Schng) Woningbouwvereniging De
Ericawoningen in verband met fusieplannen ,

2455

Aanvaarding van rijksleningen en deze te verstrekking aan de woningbouwverenigingen
St. Joseph van Erfgooiers voor de bouw en exploitae van woningen in de bouwplan De
Omloop ,

2239

Bemiddeling bij de aanvraag van Rijkssteun en het verlenen van een bouwvergunning
aan de Woningbouwvereniging St. Joseph voor de verbouw van het pand gelegen aan de
Melkweg 6 tot twee wooneenheden ,

2472

Instemming met de statutenwijziging van Woningbouwvereniging St. Joseph ,

2457-2460

Voorbereiding en realisae van 24 sociale huurwoningen aan het Schoolpad ,

2453

2457

Deel 1, voorbereiding algemeen en verlening bouwvergunning aan
woningbouwvereniging De Ericawoningen

2459

Deel 3, planning, exploitae-opzet en verslagen bouwteam

2458

Deel 2, toekenning geldelijke steun en garantstelling voor
lening van Woningbouwvereniging Laren (fusie tussen
woningbouwverenigingen De Ericawoningen en St. Joseph

2460

Deel 4, verslagen bouwvergaderingen, met bijlagen

Verstrekking van een lening aan Woningbouwvereniging De Ericawoningen voor
de verbouw en exploitae van het voormalige Margaretha-kleuterschool tot 5
wooneenheden en de bouw 4 woningen aan het Kleuterpad ,

3.06.5 Bevordering van het eigen woningbezit
942

Vaststelling en wijziging van de regeling voor het verstrekken van credieten onder
hypothecair verband voor de schng van eigen woningen of de aankoop van woningen
door arbeiders en kleine middenstanders ,

941

Toekenning en aanvragen van parculieren ingevolge de premie- en bijdragenregeling bij
het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesng voor woningbouw, met tekeningen ,

905-928

Verstrekken van geldleningen en aanvragen om toekenning van steun van het Rijk in
verband met de verkoop van woningwetwoningen ,
905

Algemeen

928

Woningbouwvereniging de Erica-schng

927

Woningbouwvereniging van Erfgooiers

911

Woningbouwvereniging St. Joseph

906

Meer dan een perceel

907

Perceelsgewijze geordend
Pagina 43

908

Perceelsgewijze geordend

909

Perceelsgewijze geordend

910

Algemeen

940

Toekenning van toeslag ter bevordering van eigen woningbezit van de 25
bouwfondswoningen aan de Kostverloren, met tekeningen ,

2204-2205

Verlenen van medewerking bij de bouw van 57 woningen aan het Zevenend op het terrein
van Van Brink en Campman, met tekeningen ,
2204
2205

3.06.6 Woningbehoee en verdeling van woonruimte
332

Behandeling van klachten over het woonwagenterrein en de bewoners daarvan ,

262-2479

Verstrekken van inlichngen aan de Gooise woonruimtecommissie in verband met de
toewijzing en verdeling van bouwvolume/woningbouwconngenten ,
262
263
264
265
2478
2479

2054

Vaststelling en wijziging van de Verordening regelende de samenstelling en de werkring
van de commissie van advies, als bedoeld in arkel 8 van de woonruimtewet 1947
(Commissie Vordering Woonruimte) ,

266

Verstrekken van inlichngen aan Gedeputeerde Staten in verband met de toewijzing van
bouwvolume/woningbouwconngenten ,

948

Vordering van de percelen Kloosterweg 6 en Van Wulfenlaan 3 ,

947

Mededelingen van het College van Burgemeester en Wethouders aan de raad inzake
gevoerde rechtsgedingen ter uitvoering van de Woonruimtewet 1947 ,

949

Uitkomsten van de woningtelling 1956 ,

334

Voorbereiding van de oprichng van een regionaal woonwagenkamp ,

333

Ontruiming en opheﬃng van het woonwagenkamp aan de Eemnesserweg en de
verhuizing van de bewoners naar het regionaal woonwagencentrum De Egelshoek te
Hilversum ,

946

Vaststelling van de verordening van de regelen omtrent de toepassing van arkel 1 van de
Woonruimtewet 1947 (regelen Goois woonruimtebeleid 1971) ,

2184

Vaststelling van de verordening regelende de taak, samenstelling en bevoegdheden
van de commissie van advies aan burgemeester en wethouders inzake de doelmage
verdeling van woonruimte ,
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2447

Vaststelling, wijziging en intrekking van woonruimteregelen Gooi en Vechtstreek ter
uitvoering van de Woonruimtewet 1947 ,

2209-2477

Planningslijsten nieuwbouw, vernieuwbouw en verbetering ,
2209

Deel 1, diversen

2477

Deel 2, diversen

2182

Vordering van de Woningbouwvereniging St. Joseph ten behoeve van het gezin Papenburg
voor het gebruik van de woning aan het Berkenlaantje ,

2474

Vaststelling en wijziging van de verordening woonruimtecommissie en de commissie aan
te wijzen als vorderingscommissie ex arkel 8 van de Woonruimtewet 1947 ,

2386-2390

Onderzoek naar en aanwijzing van locaes voor een woonwagencentrum ,
2386

Deel 1, voorbereiding

2387

Deel 2, voorbereiding

2388

Deel 3, behandeling bezwaarschrien en verstrekken van
inlichngen

2389

Deel 4, onderzoek en aanwijzing locae

2390

Deel 5, Reaces omwonenden, belanghebbenden e.a.

2183

Vaststelling van de verordening van geldelijke steun aan bewoners bij woningverbetering
en krotontruiming ,

284

Haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheid tot inrichng van het schoolgebouw
Mariekens Kindertuin voor woondoeleinden door het Centrum voor Sociale Woningbouw
te De Bilt, alsmede het gebruik door sociaal/culturele instellingen en de uiteindelijke
sloop ,

3.06.7 toezicht op exploitaeplannen
572-587

Verlening van vergunningen voor de exploitae van parculiere bouwterreinen ,
572

met alfabesch overzicht op naam

573
574
575

A t/m M

576

N t/m Z

577
578
579
580
581
582
583
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584
585
586
587
2031

Advisering inzake de bebouwingsmogelijkheden van het landgoed Raboes ,

281-2202

Realisering van het bouwplan 'De Omloop' ,
283

Diversen

1219

Exploitae-opzet

2200

Uitwerkingsplan ex arkel 11 Wet Ruimtelijke Ordening, met
tekeningen

282

Bouwvergunning

2197

Algemeen

281

Bezwaarschrien

2199

Bouwrijp maken

2201

Woonrijp maken

2198

Inrichngsplan

2202

Aanpassingen in de derde fase van het bouwplan, met tekeningen

2461

Sluiten en uitvoering van een overeenkomst met Westland Utrecht
Projectontwikkelingsmij BV, Amsterdam  Naonale Nederlanden, Den Haag voor het
treﬀen van civieltechnische voorzieningen binnen het openbare gebied van de bouwplan
Herdershoeve gelegen a ,

2250

Verlenen van medewerking aan het bebouwingsvoorstel Cornelis Bakkerlaan (terrein
Willard) ,

3.07 openbare veiligheid
1552-2419

Jaarverslagen van de vrijwillige brandweer ,
1552
2419

705

Sluiten en wijzigen van een overeenkomst met het Provinciaal Waterleidingbedrijf NoordHolland inzake de overname van het onderhoud van de brandkranen ,

704

Vaststelling en intrekking van voorschrien ter voorkoming van bos- en heidebranden ,

707

Vaststelling en wijziging van de verordening betreﬀende de organisae en het beheer van
de gemeentelijke brandweer ,

702

Deelname aan en wijziging van de gemeenschappelijke regeling Bescherming Bevolking A
kring Noord-Holland g ,

701

Bezwaren tegen de wijze van ﬁnanciering van de Bescherming Bevolking ,
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706

Deelname aan en wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling betreﬀende de
instelling van een regionale brandweerorganisae in het Gooi en de Vechtstreek ,

2418

Vaststelling en wijziging van de brandveiligheidsverordening ,

2417

Vaststelling en wijziging van het gemeentelijk rampenplan ,

3.08 wegen
3.08.1 Opheﬃng tollen, vaststelling bebouwde kom en overname en overdracht in beheer en
onderhoud
717

Overname in beheer en onderhoud van een gedeelte van de oude rijksweg AmsterdamAmersfoort ,

730

Overname in beheer en onderhoud van gedeelten van de weg Laren-Hilversum
(Hilversumseweg) ,

714

Opheﬃng van de tollen en overname in beheer en onderhoud van een gedeelte van de
Blaricummertollaan ,

715

Openbaar verklaren van de weg over Anna's Hoeve en overdracht van de verplichng tot
onderhoud aan de gemeente Hilversum ,

1312

Vaststelling van de grenzen van de bebouwde kom ,

3.08.2 Aanleg, onderhoud en verbetering
1310

Samenstelling van de leggers der wegen ,

776-1999

Overname van gronstroken voor verbetering van wegen ,
776
777
778
779
780
781
782
783
1999

716-2260

Aanleg en verbetering van wegen ,
752

Rijksstraatweg Amsterdam-Amersfoort

773

Zevenenderdri

768

Velthuysenlaan

774

Verbindingsweg Zevenenderdri-Nieuwe Rijksweg (niet
doorgegaan)

759

Schapendri

720

Engweg
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731

Hilversumseweg

732

Jagersweg

758

Kruispunt Rijksweg-Hilversumseweg

751

Rijksweg nr. 1

733

St. Janstraat

728

Heideveldweg

764

Smeekweg

766

Tafelbergweg

744

Molenaar

723

Gooiersgracht

745

Naarderstraat, deel 1

737

Kopjeskampen

767

Torenlaan

722

Ericaweg en Goossen de Witstraat

749

Mauvezand-Remiseweg

721

Verlengde Engweg

750

Ruiterweg

741

Leemzeulder

763

Slangenweg

738

Kostverloren

742

De Mees

740

Frans Langeveldlaan

748

Paviljoensweg

765

Stad en Lande

771

Weversweg

724

Graaﬂand, Mendes da Costalaan, Jan Hamdorﬄaan en L. van de
Tongelaan

762

Schoutenbosje

718

Eemnesserweg, deel 1

760

Schietspoel

746

Oude Naarderweg

726

Groene Kampen

772

Zevenend
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785-2498

761

De Schout

716

De Dissel

739

De Kwartel

753

Rijksweg 27 (Utrecht-Lelystad), deel 1

747

Burgemeester Van Nispen van Sevenaerstraat

734

Jordaan

769

Vredelaan, met foto's

727

Haenwijck

729

Hendrikalaantje

735

Kermisterrein

736

Hein Keverweg

725

Grensweg

754

Rijksweg 27 (Utrecht-Lelystad), deel 2

786

Eemnesserweg, deel 2

770

Werkdroger

743

Melkweg

787

Naarderstraat, deel 2

755

Rijksweg 27 (Utrecht-Lelystad), deel 3

792

Torenlaan-Mauvezand-Remiseweg

757

Rijksweg 27 (Utrecht-Lelystad), deel 5

756

Rijksweg 27 (Utrecht-Lelystad), deel 4

791

Hilversumseweg Noord

2260

Hilversumseweg

Verbetering van diverse wegen ,
785

Deel 01

788

Deel 02

789

Deel 03

790

Deel 04

2188

Deel 05

2189

Deel 06

2496

Deel 08 (J-K)

2497

Deel 09 (L-Z)

2495

Deel 07 (A-E)
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2498

Deel 10

592

Herbeplanng en verbetering van enige wegen in de omgeving van de Brink ,

712

Vergaderstukken en rapport van de Commissie ad hoc inzake het Wegenfonds ,

2839

Wegenlegger,
1934 - 1953.

1311

Processen-verbaal van schouw over de wegen Woningbedrijf ,

775-2500

Aanleg van diverse wegen, met tekeningen ,

594-2519

775

Deel 1, diversen

2500

Deel 2, diversen

Aanleg, verbetering en onderhoud van plantsoenen en wandelpaden ,
594
595
599
2161
2519

713

Aanleg en verbetering van voetpaden ,

2501

Aanleg en verbetering van rijwielpaden, met tekeningen ,

3.08.4 Bijkomende werken
794

Totstandkoming van het besluit betreﬀende het omzeen van elektrische straatverlichng
in gasstraatverlichng ,

1302

Vaststelling van tarieven en voorwaarden voor het herstellen van bestrangen en
wegverhardingen uit te voeren door derden ,

793

Sluiten van overeenkomsten met het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Noord-Holland
betreﬀende de stroomlevering voor de straatverlichng ,

795-2502

Aanleg en verbetering van straatverlichng ,

796-2505

798

795

Deel 1, diversen

2502

Deel 2, diversen

Aanleg en verbetering van alsmede onderzoek naar parkeergelegenheden ,
796

Deel 1, diversen

797

Deel 2, diversen

2505

Deel 3, diversen

Aanwijzen van invaliden-parkeerplaatsen ,

3.08.3 Werken of voorwerpen van of ten behoeve van derden
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484

Vaststelling van de overeenkomst tussen het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van NoordHolland en de gemeente Laren betreﬀende aanleg van laagspanningskabels langs de
Herdersweg ,

1303

Verlenen van vergunning aan het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland voor het
leggen van leidingen ,

800

Verlenen van vergunningen aan het gas- en elektriciteitsbedrijf van de gemeente Huizen
tot het leggen van gasleidingen ,

1301

Verlenen van vergunningen aan de PTT voor het leggen van telefoonkabels ,

1337

Verleende vergunning aan de gemeente Hilversum voor het hebben van
elektriciteitskabels in Laren ,

1304

Verlenen van vergunningen aan het Provinciaal Electriciteitsbedrijf Noord-Holland voor
het leggen van kabels en het plaatsen van kasten ,

1307-2393

Verlenen van vergunningen aan de PTT voor het leggen van kabels en het plaatsen van
kasten ,
1307
2393

1305

Verlenen van vergunning aan de Utrechtse Waterleiding Maatschappij voor het leggen
van een buis in de Noordelijke berm van de Larense weg ,

1980-2504

Behandeling van aanvragen tot het aanleggen van in- en uitrien ,
1980
1981
2504

1306

Verlenen van vergunning aan het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland voor het
leggen van een transportleiding ter verbetering van de drinkwatervoorziening ,

1333

Verlenen van toestemming aan de PTT tot het plaatsen van openbare telefooncellen ,

486

Verlening van een vergunning voor de aanleg van een 10 kV-kabel en de uitvoering van
laagspanningswerken door het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Noord-Holland ,

1308

Verlenen van toestemming aan P.J.C. Jansen tot het hebben van een uitweg aan 't Zijdveld
na behandeling bij de Raad van State ,

2392

Verlenen van vergunningen aan diverse elektriciteitsbedrijven voor het leggen van
leidingen en kabels in of langs wegen, met tekeningen ,

3.09 waterstaat
546

Plaatsing en onderhoud van een windwatermolen aan het einde van de Gooiersgracht
voor betere afvoer van het water in het IJsselmeer ,

3.10 verkeer en vervoer
3.10.1 Algemeen
708-711

Verrichten van verkeersstudies ten behoeve van een integrale aanpak van de
verkeersporblemaek ,
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708

Deel 1, correspondene

709

Deel 2, correspondene aanpak van de verkeersproblemaek

710

Deel 3, correspondene

711

Deel 4, correspondene

3.10.2 Onrekking aan het openbaar verkeer
799

Onrekking aan het openbaar verkeer van diverse wegen ,

3.10.3 Openbaar vervoer
1336

Verlenen van toestemming aan de Gooische Stoomtram Direce tot verbetering en
verlegging van tramlijnen ,

1329

Verstrekken van inlichngen aan de Commissie tot onderzoek naar de oorzaken van het
ongeval, dat op 7 augustus 1927 nabij Laren op de tramweg van de Gooische Stoomweg
hee plaats gehad ,

1328

Verlenen van medewerking aan de aanleg en verbetering van het autobusstaon ,

1327

Aanpassing van busroutes in Laren en het tot stand brengen van een rechtstreekse
busverbinding Eemnes-Hilversum ,

3.10.4 Verkeersveiligheid en verkeersmaatregelen
1319-2507

Vaststelling van diverse verkeersmaatregelen in verband met de veiligheid op de wegen ,
1322

Deel 1, diversen

1319

Deel 2, diversen

2507

Deel 3, diversen

1317

Overzicht van door het College van Burgemeester en Wethouders genomen
verkeersmaatregelen ,

1323

Aanwijzing van voorrangskruisingen en -splitsingen en voorrangswegen ,

1321

Instellen van verboden voor parkeren, wachten en inhalen op diverse wegen ,

1325

Afsluing voor het verkeer van diverse wegen ,

1326

Plaatsing van aanwijzings- en waarschuwingstekens voor het verkeer ,

1320

Vaststelling van verkeersmaatregelen voor voetgangers, o.a. oversteekplaatsen ,

719

Verbeteren van de verkeerssituae op de Eemnesserweg ,

1313-2147

Verkeerscommissie ,
1313

Instelling en verslagen van vergaderingen

1315

Straatdossiers N t/m Z

1314

Straatdossiers A t/m M

1316

Diverse stukken

1318

Agenda's en notulen

2147

Agenda's en notulen
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2503

Behandeling van de knelpuntennota parkeren ten behoeve van het parkeerbeleid, met
foto's en tekeningen ,

2506

Samenwerking met de gemeente Blaricum om te komen tot gemeentelijke
verkeersmaatregelen, o.m. aanpassingen Torenlaan en ontsluing streekziekenhuis GooiNoord tekeningen ,

3.10.5 Telecommunicae
1334

Verlenen van vergunningen aan N.P. Truijens voor de aanleg en het gebruik van een
radiodistribueinrichng ,

1330-2509

Aanleg, exploitae en onderhoud van een centrale antenne inrichng ,

1335

1330

Deel 1, diversen

2508

Deel 5, diversen

1331

Deel 2, diversen

1332

Deel 3, diversen

2224

Deel 4, diversen

2509

Deel 6, diversen

Toekennen van een jaarlijkse waarderingssubsidie aan de Schng Omroep Zuid (principeuitspraak) ,

3.11 economische aangelegenheden
3.11.1 Algemeen
483

Uitkomsten van de gemeentelijke bedrijfstelling ,

3.11.2 Bodemproduce
115

Verslagen over de landbouw ,

477

Vaststelling en intrekking van de verordening op het houden van dekbokken ,

617

Verstrekken van gegevens aan het Centraal Bureau voor de Stasek inzake de
bodemstasek ,

2173

Vaststelling van het besluit betreﬀende de aanwijzing van een aangegeven gebied waarin
uitsluitend onroerend goed is gelegen, dat duurzaam voor andere dan landbouwkundige
doeleinden wordt gebruikt dan wel onroerend goed dat niet als natuurterrein dient ,

3.11.3 Industrie
2005

Vaststelling en intrekking van de industrieverordening ,

478

Vaststelling van de verordening regelende het gebruik van gebouwen ten behoeve van
industriële bedrijven alsmede de richtlijnen ,

3.11.4 energievoorziening
485

Inning van gelden voor de huur van noodinstallaes voor de elektriciteitsvoorziening
alsmede elektriciteitsaansluingen van diverse woningen en de ombouw van het
laagspanningsnet ,

1249

Behandeling van bezwaren tegen de schng van een gemeenschappelijk gasbedrijf ,
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482

Vaststelling en wijziging van het besluit betreﬀende aangegane overeenkomst tot levering
van gas in het groot door de gemeente Hilversum aan de gemeente Laren ,

1208-2527

Aanleg, vervanging en onderhoud van gasinstallaes en -leidingen, met tekeningen ,
1208
1209
1210
1211
2196
2404
2527

1250

Rapport gasvoorziening Laren alsmede voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen,
verband houdende met de schng van een gemeentelijk gasbedrijf ,

480

Vaststelling en intrekking van een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten
Bussum, Huizen, Laren Naarden en Hilversum inzake de gasvoorziening in die gemeenten ,

481

Vaststelling en wijziging van het besluit betreﬀende de deelneming in de NV
Gasvoorziening Noordwest-Nederland ,

1216

Omschakeling van kolengas op aardgas ,

1212

Advisering aan de Provinciale Planologische Dienst van Noord-Holland over tracering van
aardgastransportleidingen ,

2529

Aangaan van een overeenkomst met de Nederlandse Gasunie inzake de levering en
afname van gas, met tekeningen ,

2422

Deelneming in en opzegging lidmaatschap in het VEG-Gasinstuut NV ,

2421

Vaststelling van de windturbine-nota ,

2840

Aanleggen, hebben en onderhouden van een gashoofdleiding zijtak in de
Waterschapslaan,
1985.

2420

Deelname aan de NV Regionaal Energiebedrijf Gooi en Vechtstreek en instemming met
het aandeelhoudersconvenant ,

3.11.5 handel
487

Vaststelling van het besluit betreﬀende de instelling van een weekmarkt ,

492

Vaststelling en wijziging van de verordening op de heﬃng en invordering van
marktgelden ,

491

Vaststelling en verplaatsing van de locae van de weekmarkt alsmede het nemen van
verkeersmaatregelen en het creëren van parkeermogelijkheden jdens de markt ,

2423

Vaststelling en wijziging van de marktverordening ,

495

Vaststelling en intrekking van de verordening regelende de uitoefening van de
detailhandel in gebouwen ,
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1027

Verlening van ontheﬃng van de Verordening uitoefening detailhandel ,

3.11.6 Kredietwezen
496

Instelling van een Districtsraad voor het consumentenkrediet ,

3.11.7 Distribue
101

Vergaderingen van de Commissie voor de Distribuekring Laren, Huizen en Blaricum ,

493

Vaststelling van het besluit betreﬀende deelneming aan de gemeenschappelijke regeling
inzake de inrichng van de distribuedienst in de gemeenten Laren, Huizen en Blaricum ,

1028

Begrongen en uitgaven van de distribuekring ,

1029

Vaststelling en wijziging van de instruce voor de ambtenaren van de distribuedienst
alsmede de vaststelling en wijziging van de beloning van de distribuedienst ,

494

Vaststelling van voorschrien in het belang van een goede distribue van levensmiddelen
en andere arkelen in de distribuedienst ,

596

Verstrekken van voedsel uit de centrale keuken te Hilversum aan mindervermogenden ,

1030

Aanmaak van gemeentelijk noodgeld ,

1309

Oprichng, op last van de Ortskommandantur, van een belangengemeenschap voor
transportondernemingen met als doel een economisch verbruik van motorbrandstof ,

597

Vaststelling van de verordening, regelende het beheer van de gemeentelijke keuken voor
het verstrekken van warme maaljden aan mindervermogenden ,

479

Aan- en verkoop van brandhout ,

3.11.8 vorderingen
959

Uitvoering van de verordening inzake de aangie en keuring van paarden ,

998

Vorderingen van motorvoertuigen ,

954

Vordering, uitvoering en declaraes van de inzet van arbeidskrachten bij militaire
werkzaamheden ,

960

Uitvoering van de verordening inzake de invordering van voer- en vaartuigen alsmede de
afwikkeling van de vergoedingen ,

950

Toekenning van vergoedingen voor R-verrichngen ten behoeve van de Duitse
weermacht ,

995

Verlenen van medewerking aan de vorderingen van gebouwen en terreinen door de
Duitse weermacht alsmede schadevergoedingen ,

961

Vaststelling van richtlijnen inzake de wijze van uitbetalen van inkwareringsgelden Duitse
weermacht ,

996

Registraekaarten voor schadeloosstelling voor ingebruik genomen onroerend goed
jdens de oorlog ,

955

Uitvoering van de inleveringsplicht van metalen ,

994

Verlenen van medewerking aan de vorderingen van de Gooische School,
Montessorischool, school met de bijbel en de rooms-katholieke school door de Duitse
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weermacht en het verkrijgen van vergoeding van het Ministerie van Wederopbouw en
Volkshuisvesng ingevolge de Oorlogsschaderegelingen ,
957

Uitvoering en declaraes van de vordering inzake de inlevering van radioontvangtoestellen ,

956

Uitvoering en declaraes van de vordering van het leveren van arbeidskrachten voor de
Duitse weermacht ,

952

Opgave en declarering van uitbetaalde lonen aan werknemers in dienst van de geallieerde
strijdkrachten bij het Departement van Oorlog ,

951

Registrae van schade ten gevolge van de Duitse bezeng ,

970

Verlenen van medewerking aan de vorderingen door de geallieerde legers alsmede het
verkrijgen van vergoedingen inzake deze vorderingen ,

997

Verlenen van medewerking aan vorderingen door binnenlandse strijdkrachten ,

953

Aandeling van een geschil met het Nederlandse beheersinstuut inzake uitbetaling van
vergoedingen van aan de Duitsers ingeleverde texelwaren ,

3.12 arbeid
3.12.1 Tewerkstelling
878

Bemiddeling bij de tewerkstelling van werkloze arbeidskrachten bij de uitvoering van
diverse werken ,

866

Uitvoering van werken aan diverse objecten in de werkverschaﬃng ,

881

Beoordeling van verzoeken om vrijstelling voor tewerkstelling in Duitsland ,

865

Verlenen van medewerking bij de aanmelding voor de Opbouwdienst en de
Arbeidsdienst ,

880

Verlenen van medewerking bij de tewerkstelling van arbeiders in Duitsland en de
toekenning van vergoedingen aan deze arbeiders ,

879

Samenstellen van lijsten van in de gemeente verblijvende mannelijke joden, op verzoek
van het Gewestelijk Arbeidsbureau Hilversum, in verband met de tewerkstelling van joden
in werkverruimingskampen ,

3.12.2 Winkelsluing
867

Vaststelling en wijziging van verordeningen ingevolge de Winkelsluingswet ,

868-872

Invoering en vaststelling van vakaneregelingen voor diverse branches ,
870

Bakkers

871

Fruithandelaren

872

Slagers

869

Kruideniers

868

Tabakshandelaren

3.12.3 Arbeidsbemiddeling
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877

Vaststelling van de verordening voor het correspondentschap van de arbeidsbemiddeling
in de gemeente Laren en de verordening voor het agentschap van de arbeidsbemiddeling
en de dienst van de werkloosheidsverzekering in de gemeente Laren ,

876

Jaarverslagen van het Correspondentschap van de Intercommunale Arbeidsbemiddeling
te Laren (1926-1928) en verslagen van de toestand en de verrichngen van het
agentschap der arbeidsbemiddeling (1932-1939) ,

874

Benoeming, vaststelling instruce en ontslag van de agent voor de arbeidsbemiddeling ,

875

Vaststelling huishoudelijk reglement en benoeming van leden in de commissie van
toezicht op het agentschap van de arbeidsbemiddeling ,

873

Uitkomsten arbeidskrachtentellingen ,

3.13 maatschappelijke zorg en welzijn
3.13.1 Algemeen
336

Organisae en deelname aan de collecte ten behoeve van het Naonaal Hulpcomité
1940 ,

2433

Behandeling en vaststelling van de nota gemeentelijk emancipaebeleid ,

2177-2402

Vaststelling en wijziging van de procedureverordening welzijnsplanning ,
2177
2402

2425

Agenda's en notulen van de Welzijnsraad ,

2176

Agenda's en notulen van de werkgroep welzijnsplanning ,

2178-2427

Opstellen en vaststellen van de meerjarenprogramma's Sociaal-Cultureel Werk ,
2178
2258
2427

2428

Opstellen van een sociale kaart van de gemeente Laren ten behoeve van een integraal
welzijnsplan ,

2434

Bestrijding van fraude en misbruik van de sociale voorzieningen, o.a. door het aangaan
van een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Bussum inzake sociale
recherche ,

3.13.2 Zorg voor zieken
884-912

Subsidiëring van de rooms-katholieke Ziekenverpleging St. Jan's Schng ,
884
886
887
888
912

Uitbreiding(en) van het ziekenhuis, met tekeningen
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889
890
891
885-885

Subsidiëring van de rooms-katholieke Ziekenverpleging St. Jan's Schng ,
885

916

Verlening van steun aan de vereniging tot beharging van de belangen van Nederlandse
lijders aan been- en gewrichtstuberculose (Sanatorium Juliana-oord) ,

915

Verlening van steun bij de schng en bouw van een studenten-sanatorium, alsmede
het verkrijgen van een reproduce van een oorkonde in verband met de verkoop en
overdracht van het sanatorium ,

917

Vaststelling en wijziging van de salarisverordeningen van de gemeente-vroedvrouw ,

882

Verbreding en verharding van een gedeelte van de Oude Kerkweg in verband met de
bouw van een Kruisgebouw met vier zusterwoningen ten behoeve van het Oranje-Groene
Kruis en de Kruisvereniging Wit-Gele Kruis ,

918

Voorwaarden voor de subsidiëring van het ambulancevervoer ,

914

Zorgbesteding aan het behoud van het St. Jan's Ziekenhuis ,

913

Advisering aan het bestuur van het Gewest Gooi en Vechtstreek inzake de terreinkeuze
voor het te bouwen streekziekenhuis Gooi-Noord ,

919

Overleg met de Districtsgezondheidsdienst Gooi-Noord over de procedure rond de
inbewaringstelling van psychiatrische paënten ,

2208

Verlening van subsidie aan de Schng hulpverlening aan drugsverslaafden (Let-us-Live)
te Hilversum ,

2430

Advisering aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over de bouw van het
streekziekenhuis Gooi-Noord ,

3.13.3 Zorg voor behoeigen en ouden van dagen
497

Oprichng en opheﬃng van een plaatselijke crisis-comité ,

926

Verlening van steun aan het Burgerlijk Armbestuur ,

921

Vaststelling en wijzigingen van een instruce voor de administrateur/penningmeester van
het Burgerlijk Armbestuur te Laren ,

498

Verlening van ondersteuning voor Winterhulp Nederland ,

500

Instelling van de Commissie Noodwet Ouderdomsvoorziening ,

944-945

Toekenning van grond- en bouwvoorschoen ten behoeve van de rooms-katholieke
Schng Johannes Hove, met tekeningen ,
944

Bouw 21 bejaardenwoningen voor het bejaardencentrum
Johannes Hove

945

Verlening van een bouwvergunning met toepassing van arkel 20
der wederopbouwwet voor de uitbreiding van het bejaardentehuis
Johannes Hove
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2009

Vaststelling van verordeningen regelende de samenstelling en de uitoefening van de
bevoegdheden van het college voor de verlening van bijstand ,

2006

Vaststelling en wijziging van diverse verordeningen ter uitvoering van de Algemene
Bijstandswet ,

499

Invoering van een regeling voor het verlenen van bijdragen in de kosten van de
verstrekking van warme maaljden ,

279

Onderzoek naar de behoee en wenselijkheid van een dienstencentrum annex
bejaardenwoningen aan de Zevenenderdri door het Bureau voor sociaalwetenschappelijk onderzoek te Hilversum ,

3.13.4 Zorg voor kinderen en jeugdigen
1223

Deelneming in het garanefonds voor de wereld-jamboree van de internaonale
broederschap van padvinders ,

618

Bijdragen in de kosten van het bezoek van 500 deelnemers aan de Wereldjamboree 1937
aan het Gooi ,

1002

Verlening van medewerking aan de opsporing en registrae van pleegkinderen ,

1224

Verlening van subsidie aan de Centrale Jeugdcommissie Laren-Blaricum ,

1000

Beschikbaarstelling van terreinen aan de Smeekweg aan de schng rooms-katholieke
Speeltuinwerk en de buurtvereniging Ons genoegen voor het exploiteren van speeltuinen,
met tekeningen ,

1001

Aanleg, gebruik en onderhoud van kinderspeelplaatsen, speeltuinen en trapveldjes ,

3.13.5 Zorg voor oorlogsslachtoﬀers en vluchtelingen
883

Oproepingen en aanmeldingen voor het vervullen van vrijwillige dienst- en hulpverlening
in buitengewone omstandigheden (Vrijwillige Burgerlijke Dienst) ,

1004

Beschikbaar stellen van geld en goederen ten behoeve van de door de oorlog geteisterde
gemeente Roerdam ,

1005

Lijst van personen die gedurende de oorlogsjaren 1940-1945 door het vuurpeloton,
mishandeling in in concentraekampen zijn omgekomen ,

1007

Schaderegelingen en vergoedingen voor burgerslachtoﬀers van oorlogsgeweld ,

1006

Opname van geëvacueerden in de gemeente alsmede het toekennen van evacuaevergoedingen ,

1013

Oprichng plaatselijk comité Naonale Inspanning Welzijnsverzorging Indië-comité
alsmede verlening van toestemming voor het houden van een collecte en postzegelace ,

1889

Normen en richtlijnen voor de vergoedingsregelingen ingevolge de zorg voor de
oorlogsslachtoﬀers ,

1008

Declaraes betreﬀende gedane uitgaven aan en/of ten behoeve van oorlogsslachtoﬀers ,

1012

Verstrekking van vergoedingen voor oorlogsschade aan gebouwen van parculieren ,

1011

Verlenen van medewerking bij de oprichng van een plaatselijk comité voor
Vluchtelingenhulp en aan de naonale hulpace ten behoeve van de vluchteling ,
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1003

Verlening van hulp aan gemeenten in het rampgebied ten aanzien van de coördinae van
de hulpverlening op het terrein van het maatschappelijk werk en de verzorging van de
slachtoﬀers van de watersnood ,

1010

Oprichng, op verzoek van het College van Burgemeester en Wethouders, van een
plaatselijk comité Hulp aan het Hongaarse vluchtelingen alsmede beschikbaarstelling van
woningen voor Hongaarse gezinnen ,

1-1

Verlenen van medewerking bij de oprichng en samenstelling van een plaatselijk comité
Hulp aan landgenoten in Indonesië alsmede het verlenen van toestemming voor een
openbare geldinzameling ,

3.13.6 Zorg voor werklozen
1016

Vaststelling en wijziging van de regeling tot bepaling van jd en plaats van stempeling van
de stempelkaart door werkloze arbeiders ,

1017

Bevordering van de ontwikkeling en ontspanning van jeugdige werklozen ,

2440

Toetreding tot en aanpassing van de gemeenschappelijke regeling voor de sociale
werkvoorziening in het Gooi en Vechtstreek (Tomingroep) ,

3.13.7 Zorg voor overige groepen
1031

Verlening van steun aan beeldende kunstenaars ,

1014

Instelling van een plaatselijke commissie Rijksgroepsregeling Zelfstandigen ,

2010

Overzichten van aankopen van kunstwerken in het kader van de Beeldende Kunstenaars
Regeling ,

1015

Huisvesng en voorziening in levensbehoee van zigeuners uit de Balkan op de
Westerheide dagcamping en bij Anna's Hoeve ,

276

Vaststelling van de verordening met betrekking tot het garanderen van geldleningen als
bedoeld in de Beschikking geldelijke steun huisvesng gehandicapten ,

3.14 onderwijs
3.14.1 Algemeen
1108

Organisae van het onderwijs in de lichamelijke oefening op diverse scholen ,

1147

Vaststelling, wijziging en uitvoering van de verordening regelende de verstrekking van
schoolvoeding en -kleding aan schoolgaande kinderen van openbare en bijzondere
scholen ,

290

Vaststelling, wijziging en intrekking van de verordening regelende de verstrekking van
voeding en kleding aan schoolgaande kinderen ,

291

Jaarverslagen van de schoolvoeding en -kleding over de jaren 1936-1968 ,

289-2448

Deelneming aan en wijziging van de gemeenschappelijke regeling betreﬀende het
geneeskundig schooltoezicht ,
289
2448

292

Overeenkomst met de Verenigde Gooise Melkbedrijven NV te Hilversum inzake de
verstrekking van schoolmelk ,
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2012

Opgaven van het aantal leerlingen der scholen ,

288

Vaststelling en wijziging van de verordening inzake tegemoetkoming in de kosten,
voortvloeiende uit verandering van standplaats aan onderwijzers en kleuterleidsters ,

287

Vaststelling en intrekking van de verordening regelende het verlenen van ontslag aan
huwende onderwijzeressen en kleuterleidsters ,

293

Invoering van de vijfdaagse schoolweek ,

2011

Vaststelling en intrekking van de verordening inzake het verlenen van tegemoetkomingen
in reis- en/of pensionkosten aan ongehuwd personeel bij het openbaar en bijzonder lageren kleuteronderwijs ,

2181

Deelname aan stakingsaces in verband met bezuinigingen in het onderwijs, met
protestbrief aan minister Deetman door de ouders van Laren ,

3.14.3 lager onderwijs
3.14.3.3 Bijzonder
1122

Verlenen van medewerking aan de Vereniging De Gooische School voor de verbouw
en verbetering van de Gooische School aan de Oud Blaricummerweg, alsmede voor de
verbouw van de school door het inbouwen van een kleuterafdeling ,

1129

Verlenen van medewerking aan het rooms-katholieke Kerkbestuur van de parochie van
de H. Joannes de Doper voor de uitbreiding en verbouw van het gymnaseklokaal van de
rooms-katholieke Meisjesschool aan de Kerklaan ,

1986

Verlenen van medewerking aan de Vereniging Internaonale Broederschap, gevesgd te
Blaricum voor de schng van een nieuwe Humanitaire School ,

1130-1131

Verlenen van medewerking aan de Vereniging tot Schng en Instandhouding van scholen
met de Bijbel voor de schng, verbouw, uitbreiding en inrichng van de School met de
Bijbel aan de Kerklaan 27-29 ,
1131
1130

1132-1132

Verlenen van medewerking aan de Vereniging tot Schng en Instandhouding van scholen
met de Bijbel voor de schng, verbouw, uitbreiding en inrichng van de School met de
Bijbel aan de Kerklaan 27-29 ,
1132

uitbreiding en inrichng van het gymnaseklokaal

300

Vaststelling en wijziging van de verordening regelende het verlenen van subsidie aan
bijzondere scholen voor voorbereidend onderwijs ,

1136-1997

Verlenen van medewerking aan het bestuur van de Humanitaire School voor de uitvoering
van werkzaamheden en de aanschaﬃng van hulpmiddelen voor de inrichng van de
Montessori-klas in de Humanitaire School ,
1136
1996
1997
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1127

Verlenen van medewerking aan het bestuur van het Centraal Administraebureau voor
het katholieke onderwijs in het Gooi voor de schng, bouw, verbouw, uitbreiding en
inrichng van de St. Josephschool aan de Kerklaan 6 ,

1125-1126

Verlenen van medewerking aan het bestuur van de rooms-katholieke Jongensschool voor
de verbouw en inrichng van de rooms-katholieke Jongensschool aan de Eemnesserweg ,
1125
1126

1998

Bemiddeling in een conﬂict tussen het bestuur van de Humanitaire School en het bestuur
van de nieuw opgerichte schoolvereniging ,

1107

Koninklijk Besluit waarbij aan de Nieuwe Schoolvereniging Laren-Blaricum vergunning
wordt verleend af te wijken van het voorschri onderwijs te geven volgens een vast
leerplan ,

1123-1992

Verlenen van medewerking tot vergoeding van schade, toegebracht als gevolg van de
bezeng van scholen door militairen in oorlogsjd ,
1123

Vereniging De Gooische School voor het herstel van de schade aan
De Gooische School

1128

Aan het rooms-katholieke Kerkbestuur van de parochie van de H.
Joannes de Doper voor het herstel van de schade aan de roomskatholieke Meisjesschool aan de Kerklaan

1991

Aan het rooms-katholieke Kerkbestuur van de parochie van de H.
Joannes de Doper voor het herstel van de schade aan de roomskatholieke Jongensschool aan de Eemnesserweg

1992

Aan het Bestuur van de School met de Bijbel voor het herstel van
de schade aan de School met de Bijbel aan de Kerklaan 27

1990

Verlenen van medewerking aan het rooms-katholieke Kerkbestuur van de parochie van de
H. Joannes de Doper voor het bouwen van een zesklassige school voor lager onderwijs,
gelegen op een terrein aan Kostverloren ,

1134

Verlenen van medewerking aan het bestuur van de Schng rooms-katholiek lager
onderwijs Pastor Bonus voor de schng, bouw, verbouw en inrichng van de roomskatholieke Tarcisiusschool aan de Smeekweg, alsmede het aanschaﬀen van hulpmiddelen ,

1124

Verlenen van medewerking aan de Vereniging De Gooische School voor de uitbreiding
en verbetering van het bestaande gymnaseklokaal, alsmede de bouw van een nieuw
gymnaseklokaal bij de Gooische School ,

1135

Verlenen van medewerking aan het bestuur van de Nieuwe Schoolvereniging
Laren-Blaricum voor de uitbreiding, aan- en verbouw en inrichng van de Larense
Montessorischool aan De Leemkuil ,

1988

Verlenen van medewerking aan het bestuur van de Nieuwe Schoolvereniging LarenBlaricum voor het aanbrengen en vernieuwen van diverse technische voorzieningen aan
de Larense Montessorischool ,

1133

Verlenen van medewerking aan het bestuur van de Schng rooms-katholiek lager
onderwijs Pastor Bonus voor de uitbreiding, verbetering en inrichng van de roomskatholieke Mariaschool aan het Kostverloren ,
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2013

Vaststelling van de regeling met betrekking tot administraekosten bij bouw, uitbreiding
of verbouwing van en andere voorzieningen bij bijzondere scholen voor kleuter- en
basisonderwijs ,

2206

Verlenen van medewerking aan de Schng Centrale Administrae voor het katholiek
onderwijs in het Gooi en Omstreken voor het inbouwen van de rooms-katholieke
kleuterschool Mariekens Kindertuin in het gebouw van de rooms-katholieke basisschool
De Goe ,

1121

Verlenen van medewerking aan de Schng Centrale Administrae voor het katholiek
onderwijs in het Gooi en Omstreken voor uitbreiding van de rooms-katholieke basisschool
De Goede Herder ,

2511

Vaststelling van de vergoedingen aan de bijzondere scholen voor vakonderwijs en
vaststelling van het overschrijdingsgetal uren vakonderwijs openbaar lager onderwijs ,

2451

Verlenen van medewerking aan de Vereniging De Gooische School voor de verbouw en
renovae van de Gooische School ,

3.14.3.1 Algemeen
1116

Vaststelling van het huishoudelijk reglement voor de Commissie tot wering van
schoolverzuim, alsmede de samenstelling en jaarverslagen ,

1105

Vaststelling en wijziging van de verordening op de heﬃng van schoolgeld voor het gewoon
lager onderwijs, voor het uitgebreid lager onderwijs en voor het vervolgonderwijs ,

1112

Vaststelling van de verordening regelende inrichng en samenstelling van de Commissie
van plaatselijk toezicht op het lager onderwijs ,

1114

Jaarverslagen van de Commissie van toezicht op het lager onderwijs ,

1141-2510

Vaststelling van de exploitaevergoeding als bedoeld in de Lager-onderwijswet, alsmede
de vaststelling van het bedrag per leerling ten behoeve van openbare en bijzondere
scholen voor gewoon, voortgezet en uitgebreid lager onderwijs ,
1141
1142
2262
2510

1113

Samenstelling van de Commissie van toezicht op het lager onderwijs ,

1106

Vaststelling en wijziging van de verordening tot vaststelling van het
vermenigvuldigingscijfer als bedoeld in arkel 8, 4e lid van het Tijdelijk Besluit schoolgeld
lager onderwijs 1945, alsmede regeling inzake voorlopige aanslagen ,

1139

Vaststelling van het getal wekelijkse lesuren waarvoor vakonderwijs wordt gegeven voor
het openbaar en bijzonder basisonderwijs ,

1101

Vaststelling van de verordening houdende regeling betreﬀende het verlenen van een
tegemoetkoming aan de onderwijzers van de openbare en bijzondere lagere scholen,
in de door hen te maken noodzakelijke kosten, voortvloeiende uit een verandering van
stand ,

1138

Aangaan van een overeenkomst van geldlening met de Nieuwe Schoolvereniging LarenBlaricum voor een bedrag van ﬂ. 30.000,-- voor de aankoop van schoollokalen ,
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1110

Medewerking aan de proefneming met het psychologisch onderzoek van daarvoor in
aanmerking komende leerlingen, alsmede het subsdiëren van het schoolpsychologische
onderzoek van de leerlingen van de hoogste klassen van alle lagere scholen ,

1111

Invoering van het schoolvorderingenonderzoek (CITO-toets) als selecemiddel bij de
toelang tot de brugklassen ,

2449

Vaststelling van overzichten vermeerdering huisvesngsvoorzieningen, bevaende de
gewenste nieuwbouw, uitbreiding, aanpassing e.d. van de scholen ,

3.14.3.4 Buitengewoon
441

Opzet en uitvoering van het project Onderwijs aan zigeunerkinderen in de oude lagere
school aan het Schoolpad 815 ,

3.14.3.2 Openbaar
1115

Vaststelling en wijziging van de verordening tot aanwijzing van de jdvakken binnen welke
de vergunningen, bedoeld in arkel 13, eerste lid, van de Leerplichtwet, kunnen worden
verleend ,

1104

Aangaan en wijzigen van een gemeenschappelijke regeling met de gemeente Eemnes
betreﬀende de toelang tot de openbare lagere school te Laren van kinderen uit de
gemeente Eemnes ,

1120

Verbouwing, uitbreiding en verbetering van de openbare lagere school aan het
Schoolpad ,

1137

Aanvaarding van een piano aangeboden door de Oudercommissie ten behoeve van de
openbare lagere school ,

1100

Staten met overzichten van het aantal leerlingen dat het openbaar lager onderwijs volgt ,

1103

Vaststelling, wijziging en aanvulling van de verordening op het openbaar lager onderwijs ,

1117

Bekosging van een school voor gewoon lager onderwijs voor kinderen van Joodse
aomst gedurende de bezengsjd en de restue van de gemaakte kosten door het
Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ,

1102

Vaststelling van een interimregeling ziektekosten ten behoeve van de vakonderwijzers ,

1119

Bouw van een gymnaseklokaal aan de Engelsjan ,

1109

Organisae van het zwemonderwijs op lagere scholen ,

1118

Bouw van de openbare lagere school aan de Melkweg (ter vervanging van de openbare
lagere school aan het Schoolpad) ,

2450

Vaststelling en wijziging van het reglement voor de medezeggenschapsraad van de
openbare basisschool De Ploeg ,

2441

Vaststelling van de formae voor de openbare basisschool De Ploeg ,

3.14.2 kleuteronderwijs
3.14.2.3 Bijzonder
294

Verlenen van medewerking aan het bestuur van de Protestantse Fröbelschool de
Margarethaschool voor de schng en inrichng van een nieuwe bijzondere kleuterschool
aan de Melkweg ,
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295

Verlenen van medewerking aan het rooms-katholieke Kerkbestuur van de parochie
van de H. Joannes de Doper voor de uitbreiding en inrichng van de rooms-katholieke
Kleuterschool St. Janneke aan de Brink en het aanschaﬀen van hulpmiddelen ,

298

Verlenen van medewerking bij de samenvoeging van St. Janneke en De Binckhorst
buitengebruikstelling van het gebouw van de rooms-katholieke kleuterschool St. Janneke
aan de Brink ,

1415

Verlenen van medewerking aan het bestuur van de Nieuwe Schoolvereniging LarenBlaricum voor de uitbreiding en verbouw van de kleuterafdeling van de Larense
Montessorischool aan De Leemkuil ,

297

Verlenen van medewerking aan het bestuur van de Schng Scholengemeenschap St. Jan
voor de overbrenging van de rooms-katholieke Montessori kleuterschool De Binckhorst
naar de Aloysiusschool voor gewoon lager onderwijs ,

299

Verlenen van medewerking aan het bestuur van de Vereniging voor protestants-christelijk
Onderwijs voor de aan- c.q. verbouw van de protestants-christelijke school lagere school
De Scheper ten behoeve van de huisvesng van de protestants-christelijke kleuterschool ,

3.14.2.2 Openbaar
296

Bouw van de openbare kleuterschool Klein Duimpje aan de Melkweg ,

1887

Vaststelling en wijziging van de verordening op het openbaar kleuteronderwijs ,

1962

Goedkeuring van huishoudelijke reglementen voor de oudercommissie voor de openbare
kleuterschool ,

2452

Vaststelling van de kosten van het openbaar kleuteronderwijs over de jaren 1981-1985 ,

3.14.2.1 Algemeen
1140

Vaststelling van de exploitaevergoeding als bedoeld in de Kleuteronderwijswet ten
behoeve van de openbare en bijzondere kleuterscholen ,

3.14.4 Voortgezet onderwijs
1183

Oprichng en opheﬃng van De Gooische School voor uitgebreid lager onderwijs ,

1150

Verlenen van medewerking aan het rooms-katholieke Kerkbestuur van de parochie van de
H. Joannes de Doper voor de schng, inrichng en uitbreiding van de rooms-katholieke
ULO-school voor meisjes aan de Brink, alsmede de nieuwbouw van de rooms-katholieke
ULO-school voor meisjes aan de Kerklaan ,

1144

Vaststelling en opheﬃng van de gemeenschappelijke regeling omtrent de toelang
van kinderen uit de gemeente Laren tot de scholen voor uitgebreid lager onderwijs te
Hilversum ,

1146

Vaststelling en opheﬃng van de gemeenschappelijke regeling met de gemeente Bussum
inzake de toelang van kinderen uit de gemeente Laren tot de scholen voor uitgebreid
lager onderwijs te Bussum ,

1149

Verlenen van medewerking aan het rooms-katholieke Kerkbestuur van de parochie van de
H. Joannes de Doper voor de schng, inrichng en uitbreiding van de rooms-katholieke
ULO-school voor jongens aan de Kerklaan ,

1151

Oprichng, inrichng, verbouw en uitbreiding van een openbare school voor uitgebreid
lager onderwijs Heideveld ,
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1148

Verlenen van medewerking aan het rooms-katholieke Kerkbestuur van de parochie van de
H. Joannes de Doper voor de schng, inrichng en uitbreiding van de rooms-katholieke
Meisjesschool voor voortgezet gewoon lager onderwijs aan de Kerklaan ,

964

Instelling van, en toezicht houden op een oudercommissie van de openbare MAVO
Heideveld ,

968

Uitbreiding van de MAVO Heideveld ,

974

Verlening van medewerking aan het bestuur van de schng rooms-katholiek lyceum voor
de bouw van een rooms-katholiek lyceum, met tekeningen ,

966

Invoering van een MAVO-brugklas aan de ULO Heideveld ,

2193

Begrongen van de MAVO Heideveld 1968-1981 ,

1145

Toetreding tot en uireding uit de gemeenschappelijke regeling ter beharging van de
belangen van het gemeentelijk voortgezet onderwijs ,

965

Verlening van medewerking aan de Schng centrale administrae voor het katholiek
onderwijs in het Gooi inzake uitbreiding van de St. Liduinaschool voor lager economisch
en administraef onderwijs, met tekeningen ,

971

Verlenen van medewerking bij de uitbreiding en gedeeltelijke vergoeding van de MAVOschool St. Jan en de LEAO-school, met tekeningen ,

963

Vaststelling van de begindatum van de zomervakane alsmede vaststelling van het
leerplan voor de openbare MAVO Heideveld ,

962

Samenstelling van een toelangscommissie van de openbare MAVO Heideveld ,

973

Vaststelling van het bedrag dat de gemeente en het Rijk hee uitgegeven aan de
gemeentelijke MAVO Heideveld 1971-1978 ,

975

Verlenen van medewerking aan het bestuur van de Liduina LEAO inzake de bouw en
inrichng van een verbindingskanaal ten behoeve van de rooms-katholieke LEAO, met
tekeningen ,

967

Bouw, verlening van een bouwvergunning, vergoeding en inrichng van een
gymnaseklokaal voor de MAVO Heideveld ,

2512

Instelling van een commissie van beroep ten behoeve van eindexamenkandidaten ,

972

Verlenen van medewerking bij de overname van het gebouw St. Josephschool door de
rooms-katholieke MAVO St. Jan ,

969

Vaststelling van een afvloeiingsregeling van leerkrachten voor de MAVO Heideveld ,

2514

Beschikbaarstelling van kredieten voor onderhouds- en vervangingsvoorzieningen ten
behoeve van de openbare MAVO-school Heideveld ,

2513

Vaststelling van het medezeggenschapsreglement openbare MAVO-school Heideveld ,

3.14.5 Vormings- en ontwikkelingswerk
2358

Beschikbaarstelling van huisvesngsruimte aan de Volksuniversiteit Laren-Blaricum ,

3.15 cultuur
3.15.1 Bibliotheek
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1019

Beschikbaarstelling van een terrein aan de Remiseweg voor een Openbare leeszaal en
bibliotheek alsmede het verlenen van subsidie, met tekeningen ,

1021

Verstrekking van een eenmalige subsidie aan de leeszaal en bibliotheek in verband met
het 30- jarig bestaan ,

1020

Vaststelling en wijziging van het besluit inzake het verstrekken van een geldlening aan de
openbare leeszaal en bibliotheek ,

1022

Huisvesng van de openbare leeszaal en de bibliotheek alsmede indiening van
een gemeenschappelijke regeling betreﬀende de instandhouding van de openbare
bibliotheken in deze gemeente ,

1025

Vaststelling van het besluit betreﬀende een gemeenschappelijke regeling op het gebied
van openbare bibliotheekwerk ,

1024-2186

Herhuisvesng en nieuwbouw van de openbare bibliotheek alsmede de garaneverlening
voor een geldlening ten behoeve van de nieuwbouw, met tekeningen ,
1024

Deel 1, correspondene

2186

Deel 2, correspondene

1023

Verlening van een eenmalige subsidie voor de extra personeelskosten wegens de
integrae van de boekencolleces bibliotheken alsmede subsidie voor het project van de
boekpromoe ten behoeve van leerlingen van het basisonderwijs ,

2364

Vaststellen van de personeelsformae voor de openbare bibliotheek Laren-Blaricum ,

2363

Vergaderstukken van het overleg met het bestuur van de Schng Openbare Bibliotheek
Laren- Blaricum ,

3.15.2 Monumenten
1035

Verlening van een subsidie aan de Commissie tot de restaurae van de Nederlandse
Hervormde Kerk, met tekeningen ,

1050

Beschikbaarstelling van een geldelijke bijdrage ten behoeve van de restaurae van de
windkorenmolen ,

358

Verlening van een bijdrage in de kosten van het aanbrengen en het onderhoud van de
elektrische verlichng op de wijzerplaten van het uurwerk van de St. Janstoren ,

1042-2516

Verlening van subsidies voor de restaurae van monumenten, met tekeningen ,
1044

Plaatsing, deel 1

1042

Deel 1

2516

Plaatsing, deel 3

1046

Schrapping

1045

Plaatsing, deel 2

1043

Deel 2

2190

Deel 3

2515

Deel 4
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1079

Aanvaarden van de schenking, ingebruikneming en uitbreiding van het carillon van de
Nederlands Hervormde Kerk aan de Naarderstraat ,

1468

Vaststelling en wijziging van de regeling tot toekenning van subsidie in de kosten van
restaurae van monumenten ,

2033

Aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordiging in de Schng de Koesweerd voor het in
stand houden en restaureren van monumenten in Laren ,

2203

Voeren van verweer tegen een beroepschri van Albada Jelgersma Holding BV te Breda
inzake weigering van een subsidie ingevolge de subsidieregeling Monumenten 1971 in de
kosten van restaurae van het perceel Steenbergen 6 ,

2517

Vaststelling van de monumentenverordening en de verordening regelende de taak,
samenstelling en de bevoegdheden van de monumentencommissie, het vaststellen van de
regels en voorwaarden ten aanzien van een jaarlijkse bijdrage in het onderhoud van een
monument ,

3.15.3 Beeldende en uitvoerende kunst
3.15.3.1 Kunstcollece
2083-2556

Aanschaﬃng van kunstwerken door middel van aankoop en het aanvaarden van
schenkingen ,
2083
2556

1086

Organisae van een tentoonstelling van het gemeentelijk kunstbezit ,

2084

Verstrekken van opdrachten aan kunstenaars voor het vervaardigen van kunstwerken voor
de gemeente ,

2362

Het in bruikleen geven van kunstvoorwerpen ,

3.15.3.2 Medewerking aan overige tentoonstellingen
1058

Garantstelling in de hel van het exploitaetekort van de tentoonstelling van kunstwerken
in Hotel Hamdorﬀ ,

1087

Steunverlening aan de kunstenaars van Laren, onder andere door ﬁnanciële bijdragen
voor het organiseren van tentoonstellingen ,

1088

Verlening van subsidie voor de oprichng en acviteiten van de schng Gooise Academie
Beeldende Kunsten ,

1090

Verlening van subsidie voor de tentoonstelling Laren 100 jaar schildersdorp ,

1081

Beschikbaarstelling van gelden voor de tentoonstelling van tekeningen en etsen van Toon
de Jong ,

3.15.3.3 Deelneming in de Schng Singer Memorial Foundaon
1076

In bruikleen geven en nemen van kunstwerken voor het houden van exposies ,

1059

Vaststelling en wijziging van het besluit betreﬀende deelneming in de schng Singer
Memorial Foundaon ,

1064

Verlening van een bouwvergunning, met tekeningen ,
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1072

Benoeming van bestuursleden van de Commissie van beheer ,

1074

Aankopen van kunstwerken alsmede het aanvaarden van schenkingen ,

1083

Goedkeuring van de besluiten van het bestuur ,

1061-2263

Begrongen en afrekeningen ,
1065
1066
1067
1068
1070
1069
1071
1061
1062
1063
1075
2195
2263

1060

Aanbieding van een monument voor de 80e verjaardag van Mw. Singer ,

1073

Verstrekking van krediet voor de vervaardiging van een raam ter nagedachtenis van Mrs.
A.S. Singer-Brugh ,

1078

Verlening van een bijdrage in de kosten voor groot onderhoud Singer complex ,

1189

Deelname aan vergaderingen van de Commissie van Beheer ,

2361

Belegging van gelden, invoering van de zgn. Singerpaspoort en adviezen met betrekking
tot de brandveiligheid van het Singercomplex ,

2360

Toekennen van een bijdrage in het exploitaetekort aan de Schng Singer Memorial
Foundaon, met foto's ,

2359

Toekennen van een subsidie voor de exploitae en renovae van en garane geldlening
aan de Schng Singer Memorial Foundaon ,

2194

Wijziging van het besluit betreﬀende deelneming in de schng Singer Memorial
Foundaon ,

3.15.3.4 Muziek en theater
1080

Behandeling van het plan Hamdorﬀ tot het plaatsen van een muziektent op de Brink ,

1089

Ontwikkelen van plannen voor de oprichng van een openluchheater en het aangaan en
opzeggen van een overeenkomst van erfpacht met de schng Gooisch Natuurreservaat
ten behoeve van de oprichng van dit openluchheater ,

3.16 natuur- en llandschapsschoon
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1037

Beschikbaarstelling van een bijdrage voor het instellen van de Centrale
Schoonheidscommissie, met tekeningen ,

593

Aanleg van een hertenkamp alsmede het onderhoud van de hertenpopulae ,

1048

Samenwerking met Gooise gemeenten tot de vorming van een natuurreservaat in het
Gooi ,

1051

Vaststelling van het besluit betreﬀende de verdeling van de lasten die voor de Gooise
gemeenten voortvloeien uit de vorming van de Schng Goois Natuurreservaat, met
tekeningen ,

1039

Vaststelling van de verordening betreﬀende de bestrijding van houtdiefstal en
houtstroperij ,

1047

Vaststelling en wijziging van de verordening op het vellen of rooien van bomen en andere
houtopstanden ,

1034

Verlening van subsidie aan de Schng Nederlands Instuut voor Volksontwikkeling en
Natuurvriendenwerk voor het tentoonstellen van de geologische collecte-Hoﬂand ,

2518

Vaststelling van het groenbeheersplan en het beschikbaar stellen van een krediet voor de
uitvoering, met tekeningen ,

3.17 sport en recreae
652

Vaststelling van een verordening op het baden en zwemmen in de gemeente ,

1097

Vaststelling van het besluit betreﬀende de gemeenschappelijke regeling ter bevordering
van de lichamelijke opvoeding buiten schoolverband alsmede de opheﬃng van de
regeling ,

1239

Verlening van ﬁnanciële steun voor hervesging van een kampeerbedrijf na invordering
van het oude perceel door de Duitse weermacht ,

1235

Vaststelling en wijziging van de verordening betreﬀende het kamperen ,

1984

Verlenen van vergunningen voor kampeerplaatsen ,

1228

Aanleg van gemeentelijke sportvelden aan de Smeekweg, met tekeningen ,

1230

Verlening van ﬁnanciële steun voor de oprichng en uitbreiding van een clubgebouw
en de bouw van kleedlokalen op het gemeentelijk sportpark aan de Smeekweg, met
tekeningen ,

1092

Verlening van ﬁnanciële steun aan het Schaapscheerdersfeest ,

1232-1242

Verlening van een subsidie voor verbetering van de sportvelden en de bouw en
uitbreiding van een clubgebouw voor de rooms-katholieke voetbalvereniging LVV, met
tekeningen ,
1232

Deel 1, diversen

1242

Deel 2, diversen

123

Beschikbaarstelling van gelden voor de bouw van een clubgebouw voor de
handbalvereniging op het sporerrein aan de Eemnesserweg, met tekeningen ,

1240

Vaststelling van het besluit inzake het verlenen van een geldlening en subsidie aan de NV
Sportvereniging Laren-Blaricum ten behoeve van de bouw van een clubgebouw ,
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1221

Medewerking aan de oprichng van het vrijejds-en verenigingscentrum De Biezem ,

1222

Verstrekking van een garanelening voor de oprichng van het clubhuis De Warrekam
voor een verbouwing ,

1099

Verlenen van medewerking bij de realisae van een sportcentrum/tennishal, met
tekeningen ,

1095-2524

Sportraad ,
1095

Vaststelling en wijziging van de verordening regelende de
bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze alsmede de
instelling van de sportraad

1096

Instelling en verslagen van vergaderingen

2223

Verslagen van vergaderingen

2524

Verslagen van vergaderingen

1098

Vaststelling van het besluit betreﬀende het verstrekken van een geldlening aan
de Schng Sport Laren Blaricum voor de realisering van de uitbreiding van de
clubhuisaccommodae op het sportveldencomplex aan de Eemnesserweg, met
tekeningen ,

1238

Verlening van bijdrage voor de aanleg van een trimbaan in het sparrenbos bij het
zwembad, met tekeningen ,

1243

Beschikbaarstelling van ﬁnanciële bijdrage voor de uitbreiding van sportaccommodaes,
met tekeningen ,

1236

Verlening van subsidie voor de Larense Mixed Hockey Club ,

2253-2525

Verlenen van medewerking bij de bouw en exploitae van een sport- en tennishal bij het
zwembad De Biezem ,
2253

Deel 1

2254

Deel 2

2525

Deel 3

3.18 herdenkingen en onderscheidingen
1036

Oprichng en onthulling van een monument ter nagedachtenis van de in de Tweede
Wereldoorlog omgekomen inwoners van de gemeente, met o.a. notulen van het Comité
Schng Monument Gevallenen en een overzicht van in concentraekampen overleden
inwoners ,

1225

Uitreiking van onderscheidingen oorlogsherinneringskruis met gesp voor bijzondere
krijgsverrichngen Nederland Mei 1940 1704 ,

1226-2523

Verstrekking van inlichngen in verband met de aanvraag om toekenning van een
Koninklijke Onderscheiding alsmede aanvragen van onderscheidingen ,
1226
2520

A t/m D

1227
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1229
1234
2521

G t/m O

2522

P t/m T

2523

V t/m Z

1093

Verlening van een subsidie ten behoeve van de viering van de 10e herdenking van de
bevrijding ,

1231

Benoeming en toekenning van de onderscheiding ereburger der gemeente Laren 1719 ,

1233

Toekenning van verschillende eretekenen en eervolle onderscheidingen ,

3.19 religie
1237

Vaststelling van een regeling voor het verlenen van subsidie voor de bouw van kerken en
het verlenen van subsidies voor de bouw van een nieuwe rooms-katholieke kerk en de
bouw van een nieuwe gereformeerde kerk ,

3.20 juse
615

Vaststelling van de verordening, bedoeld in arkel 208 van de Gemeentewet, waarbij de
verordeningen worden opgenomen tegen welker overtreding straf is bedreigd ,

1018

Vaststelling van gedragsregels betreﬀende ingebruikneming van huizen van polieke
arrestanten alsmede de verordening betreﬀende het vervoer van meubilaire goederen ,

1026

Aanwijzing van de chef van de algemene en interne zaken ter gemeentesecretarie als
ambtenaar die de dwangbevelen en de exploten voor gezien tekent ,

Bijlage 1 Overzicht van de burgemeesters van Laren sinds 1763
958

Publicaes en circulaires met betrekking tot het leven in Laren en omgeving jdens de
Tweede Wereldoorlog ,

1082

Fotokopie van het manuscript voor het boek over het leven van Toon de Jong, kunstenaar
te Laren ,

1406

Gedenkboek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van De Gooische School 1521 ,

305

Tekeningen van Annemarie Bier en Rolf Kok
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