BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

9 november 2021
Raadhuis Laren
09:30 uur
12:00 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. 2 november 2021
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

Samenwerkingsovereenkomst Alcoholwet 2022-2024
Korte inhoud: Gemeenten binnen de regio Gooi en Vechtstreek werken samen op het gebied
van toezicht op de naleving van de Alcoholwet. Samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd in
een overeenkomst. De overeenkomst vervalt begin 2022 en deelnemende gemeenten willen
de samenwerking graag verlengen.
Besluit - Het college besluit:
1. de samenwerking in de regio voor toezicht en handhaving op de Alcoholwet in de periode
2022 tot en met 2024 voor te zetten;
2. in te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst Alcoholwet regio Gooi en
Vechtstreek en het bijbehorende bedrijfsplan;
3. 3. de burgemeester ondertekent de samenwerkingsovereenkomst Alcoholwet regio Gooi
en Vechtstreek namens het college.
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03

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

04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Regioperspectief - verstedelijkingsstrategie 2030/2050 Metropoolregio Amsterdam
Korte inhoud: De raden en Staten in de MRA ontvangen maandag 8 november een
rechtstreeks bericht vanuit de MRA. Aanvullend hierop is door de portefeuillehouders in de
regio een raadsledeninformatiebrief opgesteld, met extra duiding voor de behandeling
hiervan in de deelregio Gooi en Vechtstreek.
Besluit – Het college besluit de raadsinformatiebrief "Regioperspectief verstedelijkingsstrategie 2030/2050 Metropoolregio Amsterdam" vast te stellen en aan de
gemeenteraad te verzenden.

04.02

Verordening BEL adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
Korte inhoud: Het is noodzakelijk om voordat de Omgevingswet in werking treedt opnieuw
een verordening op de werking van de BEL adviescommissie vast te stellen en de leden
daarvan te benoemen.
Besluit - Het college besluit:
1. de raad voor te stellen de BEL adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit opnieuw in te
stellen;
2. de raad voor te stellen de bevoegdheid voor het benoemen van de leden van de
adviescommissie aan het college te delegeren;
3. in te stemmen met de Verordening op de BEL adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit;
4. de raad voor te stellen de Verordening op de BEL adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
vast te stellen.

04.03

Huisvesting verblijfsgerechtigden
Korte inhoud: Stand van zaken omtrent de huisvesting verblijfsgerechtigden tot op heden
Besluit - Het college besluit de informatienota 'Huisvesting verblijfsgerechtigden' te delen
met de raad.

05

Portefeuille: wethouder J.G.D. den Dunnen

05.01

Regionaal beleidsplan Bescherming en Opvang 2022-2025
Korte inhoud: Het Beleidsplan Bescherming & Opvang Gooi en Vechtstreek 2022 – 2025
‘Herstel de verbinding’ is in nauwe samenspraak met gemeenten, inwoners, cliënten,
adviesraden en zorgorganisaties tot stand gekomen. Eerst is er gezamenlijk geëvalueerd.
Vervolgens is er met elkaar een concept beleidsplan opgesteld, waar adviesraden sociaal
domein over hebben geadviseerd en gemeenteraden een zienswijze hebben ingediend. Bij
de opstelling van voorliggend plan zijn de adviezen van de adviesraden en zienswijzen van
de gemeenteraden betrokken. Met het beleidsplan continueren de gemeenten het lopende
regionale beleid en leggen gemeenten de focus op verdere verbetering, verlenging en
inbedding van de staande uitvoering. Centraal staat de verbinding; enerzijds tussen
kwetsbare inwoners en de samenleving en anderzijds tussen gemeenten en
maatschappelijke partners die samen voor de opgave staan om bescherming en opvang in
de regio goed te organiseren. Het beleidsplan bestaat uit drie programma’s:
1. Preventie en perspectief;
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2. Beschermd en veilig thuis wonen;
3. Een integrale benadering vanuit zorg en veiligheid.
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met het regionale beleidsplan Bescherming en Opvang G&V 2022 – 2025,
met een voorbehoud dat de regionale solidariteitsregeling nog separate bestuurlijke
besluitvorming nodig heeft voordat die in werking kan treden;
2. de raad voor te stellen het regionale beleidsplan Bescherming en Opvang G&V 2022 –
2025, met hetzelfde voorbehoud, vast te stellen;
3. te verzoeken om de uitwerking van actie 17d (solidariteitsregeling) zorgvuldig voor
nadere besluitvorming voor te bereiden, waarbij voldoende ruimte is om op passende
wijze per gemeente invulling te geven aan de gezamenlijke ambitie, zonder dat direct
naar financiële herverdeling wordt gekeken.

05.02

Mandaatverlening inkoop onderwijsroute inburgering
Korte inhoud: Met ingang van 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet Inburgering in. In dit
nieuwe stelsel krijgen gemeenten de regierol in het Inburgeringsproces. Dit bestaat o.a. uit de
aanbodverplichting van verschillende leerroutes aan alle inburgeringsplichtige
asielstatushouders. Voor de Onderwijsroute hebben zich geen taalaanbieders ingeschreven.
De aanbestedingsleidraad is voor deze route aangepast, zodat deze opnieuw in de markt
gezet kan worden. Het voorstel betreft het opnieuw aanbesteden van de onderwijsroute en
de bijbehorende mandaatverlening aan de regio Gooi en Vechtstreek. De kosten worden
bekostigd uit de uitvoeringsmiddelen die we voor uitvoering van de wet inburgering
ontvangen”.
Besluit – Het college besluit:
1. het opnieuw aanbesteden van de onderwijsroute in het kader van de wet inburgering in
verband met het uitblijven van inschrijvingen in een eerdere procedure;
2. de directeur Regio Gooi & Vechtstreek mandaat te verlenen om:
• conform de Aanbestedingsleidraad Onderwijsroute Inburgering gunningsbesluiten te
nemen;
• overeenkomsten aan te gaan die met toepassing van bovenstaand mandaat tot stand
komen;
• verweer te voeren in het geval van een geschil in verband met de (Europese)
aanbesteding onderwijsroute inburgering, waarbij de kosten van de procedure
evenredig worden verdeeld over de deelnemende gemeenten;
3. de directeur Regio Gooi & Vechtstreek bevoegdheid te verlenen om ondermandaat te
verlenen tot het nemen van gunningsbesluiten conform de Aanbestedingsleidraad
Onderwijsroute Inburgering aan de daarmee belaste medewerker(s) van de Regio Gooi
& Vechtstreek;
4. het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek te verzoeken het mandaat
schriftelijk te aanvaarden.
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06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 16 november 2021.
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