DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

29 juni 2022
Raadhuis Laren
14.00 uur
16.30 uur
N. Mol
S. van Waveren

Aanwezig

N. Mol, J.G. van Midden, F. Westerkamp, , F.K. de Groot, S. van Waveren

Afwezig

--

01

Portefeuille: allen

01.01

Openbare besluitenlijst d.d. 21 juni 2022
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

Verlenen van de gemeentelijke erepenning van Laren
Korte inhoud: In de lange periode dat Jan Vriend pastoor was zijn er resultaten bereikt die
voor de gehele samenleving van betekenis waren, zoals de restauratie van de Sint
Jansbasiliek en het herstel en behoud van de Sint Jansprocessie in volle glorie. Met de
toekenning van deze erepenning spreekt het college ook haar dank uit aan alle inwoners van
Laren en leden van de parochie die Pastoor Jan Vriend hebben bijgestaan in het behalen
van deze resultaten.
Besluit – Het college besluit de erepenning toe te kennen aan Pastoor Jan Vriend, kerkelijk
leider van Parochie Sint Jan de Goede Herder, ter ere van zijn afscheid.

02.02

Jaarverslag 2021 van de commissie voor de bezwaarschriften.
Korte inhoud: Op 16 juni 2022 heeft de commissie haar jaarverslag over het kalenderjaar
2021 vastgesteld. In dit jaarverslag geeft de commissie, zoals gebruikelijk, een beeld van
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haar activiteiten rondom de behandeling van bij de BEL-gemeenten ingediende
bezwaarschriften.
Besluit - Het college besluit:
1. kennis te nemen van het Jaarverslag 2021 van de commissie voor de bezwaarschriften;
2. de aanbevelingen over te nemen;
3. het jaarverslag ter kennisname aan de raad te sturen.

02.03

Besluitvorming VNG-congres
Korte inhoud: Op 28 en 29 juni vindt het jaarlijkse VNG congres plaats. Daar vindt onder
andere besluitvorming plaats over diverse moties van gemeenten, die daarmee de richting
voor de VNG bepalen. Voor de gemeente Laren zijn vooral een tweetal moties over (1) de
financiële positie van gemeenten en (2) de inzet om het abonnementstarief in de WMO snel
aan te passen, zodat duidelijkheid ontstaat over de mogelijkheden voor een inkomenstoets
en eigen bijdrage.
Besluit – Het college besluit:
1. wethouder Westerkamp mandaat te verlenen om, gehoord de besprekingen tijdens de
ALV, namens de gemeente Laren te stemmen;
2. als richtlijn mee te geven de pre-adviezen van het VNG-bestuur te volgen.

03

Portefeuille: wethouder J.G. van Midden

03.01

Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2021
Korte inhoud: Voorgesteld wordt om het jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving
2021 vast te stellen en dit ter kennisname aan de raad te sturen.
Besluit - Het college besluit:
1. het jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2021 vast te stellen;
2. het jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2021 ter kennisname aan de
raad te sturen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

03.02

Raadsinformatiebrief financieel beeld meicirculaire
Korte inhoud: De raad bespreekt op 6 juli de kaderbrief. Daarin is al aangekondigd dat het
financieel beeld nog sterk beïnvloed wordt door de meicirculaire. Met deze RIB wordt de raad
geïnformeerd over het voorlopige beeld.
Besluit – Het college besluit de raadsinformatiebrief 'financieel beeld meicirculaire' vast te
stellen en aan de raad te verzenden.

04

Portefeuille: wethouder F. Westerkamp
--

05

Portefeuille: wethouder F.K. de Groot

05.01

LRN Informatiebrief sociaal domein jaarrekening 2021
Korte inhoud: Deze informatienota geeft inhoudelijke toelichting bij de jaarrekening en
verklaart de verschillen tussen begroting en jaarrekening waar die voorkomen in het gedeelte
sociaal domein.
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Besluit – Het college besluit de Raadsinformatiebrief sociaal domein jaarrekening 2021 te
versturen aan de gemeenteraad.
06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 5 juli 2022.
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