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01

Portefeuille: allen

01.01

Openbare besluitenlijst d.d. 15 december 2020
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2021 Laren
Korte inhoud: Voor 2021 is er een DVO opgesteld waarin wordt aangegeven hoe de BEL
Combinatie in 2021 de ambtelijke capaciteit inzet ter realisatie van het collegeprogramma en
de programma's uit de begroting 2021.
Besluit - Het college besluit de DVO 2021 vast te stellen.

03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis

03.01

Kaders Regiobegroting Gooi en Vechtstreek 2022-2025
Korte inhoud: In een kaderbrief zijn de financiële uitgangspunten, die van betekenis zijn voor
het opstellen van de Regiobegroting 2022-2025, opgenomen. Deze kaderbrief wordt
overeenkomstig artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen door het dagelijks
bestuur ter informatie toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten, via de
colleges.
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Besluit - Het college besluit:
1. kennis te nemen van de Kaderbrief;
2. de Kaderbrief ter informatie door te sturen naar de raad.

04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Zelfbeheer van openbaar groen
Korte inhoud: Veel inwoners vinden het fijn om in hun eigen omgeving buiten bezig te zijn en
de omgeving mooier te maken. Ze vragen ons of een stuk openbaar groen mogen
onderhouden. Dit wordt zelfbeheer genoemd. Om zelfbeheer goed vorm te geven zijn de
doelen en uitgangspunten beschreven en spelregels opgesteld. Zo kunnen we aanvragen
beoordelen en het verduidelijkt de rollen en taken.
Besluit – Het college besluit in te stemmen met het in zelfbeheer geven van openbaar groen
met als belangrijkste spelregels:
1. het groen blijft openbaar toegankelijk;
2. zelfbeheerders krijgen geen vergoeding maar worden zo nodig incidenteel ondersteund
met advies en gereedschap;
3. bomen, bermen en grotere groengebieden komen in principe niet voor zelfbeheer in
aanmerking.

04.02

Kapbeleid Laren – klusopdracht
Korte inhoud: Voor het kappen van bomen zijn regels opgenomen in de APV van Laren.
Gebleken is dat deze regels onvoldoende houvast bieden voor het objectief beoordelen van
een kapaanvraag. De beleidsregels voor het al dan niet kappen van bomen moeten
duidelijker uitgewerkt worden. Deze klusopdracht beschrijft hoe we dat aanpakken.
Besluit – Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde klusopdracht voor het
opstellen van Kapbeleid Laren met als onderdelen:
1. toetsingskader voor kapaanvragen;
2. werkwijze bij overtredingen;
3. door de gemeenteraad vastgestelde regelgeving;
4. aangepaste werkprocessen voor het toetsen van kapaanvragen en voor
handhavingsacties;
5. heldere en relevante informatie voor de aanvragers op de gemeentelijke website;
6. de raad te informeren middels een raadsinformatiebrief.

04.03

Beslissing op bezwaar afwijzing van een vergoeding van meerkosten
Korte inhoud: Beslissing op bezwaar tot afwijzing van een vergoeding van meerkosten.
Besluit – Het college besluit:
1. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
2. het bestreden besluit in stand te laten;
3. het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen.

04.04

Crailo
Korte inhoud: Voor de ontwikkeling van Buurtschap Crailo zijn in maart 2020 door de
gemeenteraden van Hilversum, Gooise Meren en Laren de stedenbouwkundige en
landschappelijke uitgangspunten vastgesteld. De volgende stap in de besluitvorming is het in
procedure brengen van:
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1. het ontwerpbestemmingsplan met MER;
2. het beeldkwaliteitsplan;
3. beleidsregels ‘Natuurinclusief bouwen en inrichten Buurtschap Crailo’ en ‘Mobiliteit en
parkeren Buurtschap Crailo’;
4. de besluiten hogere grenswaarden Wet geluidhinder.
Doel van dit voorstel is om zienswijzen en inspraakreacties te verkrijgen op deze
documenten zodat in juni/juli 2021 het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ter
vaststelling aan de raad kunnen worden aangeboden en de colleges van Laren, Gooise
Meren en Hilversum vooruitlopend daarop de beleidsregels en de besluiten hogere
grenswaarden Wet geluidhinder kunnen vaststellen.
Besluit – Het college besluit:
1. het ontwerpbestemmingsplan Buurtschap Crailo met het daarbij opgenomen
Milieueffectrapport in procedure te brengen;
2. het Milieueffectrapport ontwikkeling Buurtschap Crailo van 01-12-2020 vast te stellen;
3. de ontwerp-beleidsregel ‘Mobiliteit en parkeren Buurtschap Crailo’ in procedure te
brengen;
4. de ontwerp-beleidsregel ‘Natuurinclusief bouwen en inrichten Buurtschap Crailo’ in
procedure te brengen;
5. het ontwerp Beeldkwaliteitsplan Buurtschap Crailo in procedure te brengen;
6. het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Buurtschap Crailo in procedure te brengen;
7. een openbare kennisgeving te doen van de onder 1 t/m 6 genoemde stukken, deze
stukken gedurende zes weken ter visie te leggen en daarbij de gelegenheid te bieden tot
het indienen van zienswijzen en inspraakreacties;
8. de raad over het bovenstaande te informeren door middel van bijgevoegde
Raadsinformatiebrief.

05

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren op dinsdag 12 januari 2021.
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