DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Plv Secretaris

1 maart 2022
Raadhuis Laren
09:30 uur
12.30 uur
N. Mol
B. te Velde

Aanwezig
Afwezig

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

01

Portefeuille: allen

01.01

Openbare besluitenlijst d.d. 15 februari 2022
De besluitenlijst wordt met een tekstuele aanpassing vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

Nalevingsonderzoek leeftijdsgrens Regio Gooi- en Vechtstreek
Korte inhoud: De naleving van de leeftijdsgrens bij alcoholverstrekking blijft aandacht vragen.
In het Preventie- en Handhavingsplan alcohol en drugs 2021 t/m 2024 is de ambitie
opgenomen om vanaf 2030 100% naleving van de leeftijdsgrens bij verstrekking van alcohol
te realiseren. In dit kader ontvangt u hierbij het onderzoeksrapport van het
nalevingsonderzoek leeftijdsgrens regio Gooi- en Vechtstreek.
Besluit – Het college besluit de gemeenteraad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te
informeren over het nalevingsonderzoek leeftijdscontrole regio Gooi- en Vechtstreek 2021.

03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis

03.01

Uittredingsovereenkomst GNR Noord-Holland en Gooise gemeenten
Korte inhoud: De definitieve uittredingsovereenkomsten van GNR met Amsterdam en de
provincie Noord-Holland zijn gereed en kunnen worden ondertekend.
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Besluit – Het college besluit:
1. de definitieve uittredingsovereenkomsten GNR met Amsterdam en de provincie NoordHolland te onderschrijven, inclusief de Gooise Natuuragenda;
2. de portefeuillehouder natuur/GNR te machtigen om de uittredingsovereenkomsten met
Amsterdam en provincie Noord-Holland te ondertekenen.

04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Beleid en werkwijze realisatie openbare laadpalen
Korte inhoud: De gemeente Laren werkt samen met MRA elektrisch (hierna: MRA-e) voor de
realisatie van openbare laadpalen voor het opladen van elektrische voertuigen. Middels een
raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad over deze werkwijze en samenwerking
geïnformeerd.
Besluit – Het college besluit kennis te nemen van bijgaande raadsinformatiebrief en deze
aan de gemeenteraad toe te zenden.

04.02

Uitvoeringsprogramma VTH 2022 en Uitvoeringsprogramma VTH OFGV 2022
Korte inhoud: Vaststellen Uitvoeringsprogramma Vergunningen, handhaving en toezicht 2022
voor de gemeente Laren en dit ter kennisname aan de raad te sturen. Tevens wordt
voorgesteld om het jaarprogramma VTH 2022 OFGV vast te stellen en dit ter kennisname
aan de raad te sturen
Besluit - Het college besluit het uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en
Handhaving OFGV 2022 Laren vast te stellen en dit ter kennisname aan de raad te sturen

04.03

Indeplaatsstelling huurovereenkomst Eemnesserweg 19 E Raadhuis.
Korte inhoud: De huurder van Eemnesserweg 19 E heeft het verzoek ingediend tot
indeplaatsstelling.
Besluit – Het college besluit akkoord te gaan met indeplaatsstelling van huurovereenkomst
Eemnesserweg 19 E.

04.04

Uitstel Investeringssubsidie TC 't Laer, LLTC, LMHC en SV Laren
Korte inhoud: Aan subsidies voor sportverenigingen wordt een termijn gekoppeld,
waarbinnen het plan uitgevoerd moet zijn. Als er reden toe is kan het college die termijn
verlengen, zodat het maatschappelijk doel van de subsidie wel gerealiseerd kan worden.
Door verschillende omstandigheden (o.a. corona, lopende vergunningprocedures) hebben
TC ‘t Laer, LLTC, LMHC en SV Laren uitstel gevraagd voor de uitvoering van hun plannen.
Dit uitstel wordt telkens voor beperkte tijd gegeven, waarna – zo nodig – opnieuw een
beoordeling kan plaatsvinden.
Besluit – Het college besluit:
1. TC 't Laer uitstel te verlenen voor het realiseren van zonnepanelen tot 01-09-2022;
2. LLTC uitstel te verlenen voor het vernieuwen van de ondergrond van de tennisbanen en
de aanleg van padelbanen tot 01-09-2022;
3. LMHC uitstel te verlenen voor het realiseren van een techniekveld en het realiseren van
aanpassingen voor de toegankelijkheid van het clubhuis tot 01-09-2022;
4. SV Laren uitstel te verlenen voor het realiseren van een playcourt op hun terrein tot 0109-2022.

Besluitenlijst dinsdag 1 maart 2022

Pagina 2 van 4

04.05

Vaststellen investeringssubsidie SV Laren voor 2019 en 2020
Korte inhoud: In 2019 en 2020 heeft SV Laren investeringssubsidies ontvangen die
betrekking hadden op het realiseren van de verbouwing van het clubhuis. Voorgesteld wordt
de subsidie voor 2019 vaststellen ad. € 275.000 en de subsidie van 2020 vast te stellen op €
20.510 conform reeds verleende subsidies.
Besluit – Het college besluit:
1. de investeringssubsidie 2019 voor SV Laren vast te stellen op € 275.000,-;
2. de investeringssubsidie 2020 voor SV Laren vast te stellen op € 20.510,-.

04.06

Raadsinformatiebrief Contracten regiogemeenten met Gazprom
Korte inhoud: Gemeenten in de Gooi en Vechtstreek hebben een energiecontract met
Gazprom. Gezien de recente ontwikkelingen in Oekraïne is van veel kanten de wens geuit
om deze contracten op te zeggen. Met deze brief informeert het college de gemeenteraad
daarover.
Besluit – Het college besluit de raadsinformatiebrief "Contracten aardgas regiogemeenten
met Gazprom" vast te stellen en aan de raad te verzenden.

04.07

Intrekken besluit carillon en luidklokken Johannestoren
Korte inhoud: Op 11 januari heeft het college besloten het luiden van de kerkklokken en het
spelen van het carillon in de Johannestoren aan te passen. De raad heeft daarna een motie
aangenomen, waarmee het college verzocht werd dit besluit ongedaan te maken. Het college
geeft met dit besluit gehoor aan de wens van de raad door de motie uit te voeren.
Besluit - Het college besluit:
1. het besluit van 11 januari 2022, betreffende de kerkklokken, in zijn geheel in te trekken;
2. de Raadsinformatiebrief hierover aan de raad aan te bieden

05

Portefeuille: wethouder J.G.D. den Dunnen

05.01

Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep
Korte inhoud: Als gevolg van het uittreden van de gemeente Weesp uit de
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep (GR), dient de tekst van
de GR te worden aangepast. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de GR in zijn
geheel te toetsen aan de huidige wet- en regelgeving. Het college stelt de GR vast nadat de
raad is gevraagd deze te toetsen op strijd met het recht en/of het algemeen belang. In dit
voorstel wordt ingegaan op de wijzigingen van de GR en wordt aangetoond dat er geen
sprake is van strijd met het recht en/of het algemeen belang.
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap
Tomingroep per 1 januari 2022 onder voorbehoud van toestemming van de
gemeenteraad;
2. de gemeenteraad voor te stellen toestemming te verlenen aan het college om in te
stemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap
Tomingroep.

05.02

Intentieverklaring ondersteuningsplannen passend onderwijs Unita en Qinas
Korte inhoud: In hun proces naar de nieuwe ondersteuningsplannen (2023-2027) hebben de
samenwerkingsverbanden Unita en Qinas de gemeenten in de regio gevraagd een
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intentieverklaring te ondertekenen. Deze intentieverklaring is een procesafspraak om de
termijnen en de inhoud van de plannen van de samenwerkingsverbanden en de gemeenten
zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.
Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen met de routekaart, de addenda en de intentieverklaring
ondersteuningsplannen passend onderwijs;
2. Wethouder J.G. den Dunnen te machtigen om de intentieverklaring namens de
burgemeester te ondertekenen.

06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 8 maart 2022.
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