DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

19 april 2022
Raadhuis Laren
10:00 uur
13:00 uur
N. Mol
S. van Waveren

Aanwezig

N. Mol, P.A.M. Calis, A.H.M. Stam, J.G. den Dunnen, S. van Waveren

Afwezig

--

01

Portefeuille: allen

01.01

Openbare besluitenlijst d.d. 12 april 2022
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol
--

03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis
--

04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Raadsinformatiebrief BO MIRT
Korte inhoud: Met deze raadsinformatiebrief informeert het college de gemeenteraad over de
uitkomsten van het bestuurlijk overleg MIRT, het overleg waarin regio en Rijk meerjarige
investeringsafspraken maken over infrastructuur en leefomgeving.

Besluitenlijst dinsdag 19 april 2022

Pagina 1 van 3

Besluit - Het college besluit de raadsinformatiebrief "Terugkoppeling BO MIRT 4 april" vast
te stellen en aan de raad te verzenden.

04.02

Beantwoording schriftelijke vragen " Integriteitsschending en reportage NRC 11
maart"
Korte inhoud: De fracties van CDA, GroenLaren en Liberaal Laren hebben schriftelijke
vragen gesteld. Met dit besluit stelt het college de antwoorden vast.
Besluit - Het college besluit de antwoorden op de schriftelijke vragen van CDA, GroenLaren
en Liberaal Laren vast te stellen en aan de raad te verzenden.

04.03

Besluit op bezwaar tegen omgevingsvergunning airco-unit
Korte inhoud: Het college van Laren neemt een besluit op een bezwaarschrift tegen het
verlenen van een omgevingsvergunning voor een airco-unit op het perceel Paviljoensweg 4
te Laren
Besluit - Het college besluit:
1. zich te conformeren aan het advies van de bezwaarschriftencommissie d.d. 27 januari
2022;
2. de bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
3. het bestreden besluit in stand te laten met aanvulling van de motivering voor wat betreft
welstand en een voorschrift te verbinden aan de kleurstelling van de aluminium kast.

04.04

Beantwoording schriftelijke vragen Groen Laren d.d. 14 februari 2022
Korte inhoud: Beantwoording van de schriftelijke vragen van Groen Laren d.d. 14 februari
2022 inzake onroerende goederen in bezit van de gemeente Laren.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met bijgaande beantwoording van de schriftelijke
vragen die raadslid Vos namens de fractie Groen Laren aan het college heeft gesteld op 14
februari 2022.

05

Portefeuille: wethouder J.G.D. den Dunnen

05.01

Conceptbegroting 2023 en conceptjaarstukken 2021 Werkvoorzieningschap
Tomingroep
Korte inhoud: Het Werkvoorzieningschap Tomingroep stelt jaarlijks een conceptbegroting op.
Deze wordt door het Algemeen Bestuur van Tomingroep vastgesteld. Over de
conceptbegroting kan de gemeenteraad een zienswijze indienen om zo aandachtspunten
mee te geven aan het bestuur van de verbonden partij. In dit voorstel wordt ingegaan op de
belangrijkste bevindingen ten aanzien van de conceptbegroting en meer in algemene zin op
actualiteiten rondom het Werkvoorzieningschap Tomingroep die een effect (kunnen) hebben
op de voorliggende conceptbegroting en het meerjarenperspectief van het
Werkvoorzieningschap Tomingroep. Gelijktijdig wordt de conceptjaarrekening ter kennisname
aangeboden. Over de conceptjaarstukken kan geen zienswijze worden ingediend.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel inzake de conceptbegroting
2023 en conceptjaarstukken 2021 Werkvoorzieningschap Tomingroep.
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06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 26 april 2022.
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