BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

16 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. 9 november 2021
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders brandveiligheidsvoorschriften
Korte inhoud: Het college wordt gevraagd mandaat te verlenen aan de commandant(en) van
de Brandweer Gooi en Vechtstreek en Brandweer Flevoland om medewerkers als
toezichthouders aan te wijzen.
Besluit - Het college besluit aan de Commandant van de Brandweer Gooi en Vechtstreek en
de Commandant van de Brandweer Flevoland mandaat te verlenen om medewerkers van de
Brandweer Gooi en Vechtstreek en van de Brandweer Flevoland aan te wijzen als
toezichthouders als bedoeld in artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht voor de
handhaving van brandveiligheidsvoorschriften.
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03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis

03.01

Legesverordening 2022 Laren
Korte inhoud: Jaarlijks wordt de legesverordening opgesteld, in dit geval voor 2022, waarmee
de gemeente aan haar inwoners de door de gemeente verleende dienstverlening op basis
van vastgestelde tarieven en percentages in rekening kan brengen.
Besluit - Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om de Legesverordening 2022
met bijbehorende tarieventabellen A en B vast te stellen.

03.02

Technische begrotingswijzigingen 2021 en 2022
Korte inhoud: Door septembercirculaire van het Rijk verandert het financiële beeld van de
gemeente significant. Met dit besluit worden die cijfers in de begrotingen voor 2021 én 2022
verwerkt. Daarnaast heeft het college geconstateerd dat het aantal vergunningaanvragen dit
jaar fors is opgelopen, de meeropbrengst van de leges wordt daarom deels ingezet om extra
ambtelijke capaciteit beschikbaar te stellen.
Besluit - Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. de elfde begrotingswijziging 2021 vast te stellen;
2. de zeventiende begrotingswijziging 2021 vast te stellen;
3. de eerste begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

03.03

Belastingverordening 2022 Laren
Korte inhoud: Jaarlijks worden de belastingverordeningen opgesteld, in dit geval voor
belastingjaar 2022, zodat de gemeente aan haar inwoners de desbetreffende belasting op
kan leggen.
Besluit - Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen de volgende
belastingverordeningen vast te stellen:
1. verordening Onroerende-zaakbelastingen 2022;
2. verordening Precariobelasting 2022;
3. verordening Afvalstoffenheffing 2022;
4. verordening Rioolheffing 2022;
5. verordening Begraafrechten 2022;
6. verordening Hondenbelasting 2022;
7. verordening Marktgelden 2022.

04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Transitievisie Warmte Laren
Korte inhoud: De Transitievisie Warme geeft verdere invulling aan de ambitie van de
gemeente in de energietransitie en geeft de kaders om deze te realiseren. De visie geeft ook
meer inzicht in de opgave, de kansen en uitdagingen waarvoor wij staan. Per gebied / wijk is
vervolgens met de kennis van nu aangegeven wat de mogelijke warmte alternatieven zijn
voor het huidige aardgas. In Laren gaan we de komende jaren nog geen woningen van het
aardgas halen. De focus zal de komende jaren in Laren komen te liggen op het goed isoleren
van onze woningen en gebouwen.
Besluit - Het college besluit de Transitievisie Warmte gemeente Laren vast te stellen en
deze aan de gemeenteraad aan te bieden ter besluitvorming.
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04.02

Voortgang implementatie Omgevingswet november 2021
Korte inhoud: Bij de vaststelling van het Programmaplan Implementatie Omgevingswet in
januari 2021 is toegezegd dat het bestuur periodiek geïnformeerd wordt over de voortgang
van de implementatie.
Besluit - Het college besluit:
1. kennis te nemen van bijgevoegde raadsinformatiebrief waarin de voortgang van de
implementatie Omgevingswet wordt besproken;
2. de raad bijgevoegde raadsinformatiebrief te sturen.

05

Portefeuille: wethouder J.G.D. den Dunnen
--

06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 23 november 2021.
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