DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

3 mei 2022
Raadhuis Laren
10:00 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. 26 april 2022
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol
--

03

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

04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Maatregelen verbetering binnenklimaat Montessorischool
Korte inhoud: Het binnenklimaat in de Larense Montessorischool is onder de maat. De
ventilatie in de lokalen voldoet niet aan de eisen volgens het Bouwbesluit. Op basis van een
onderzoek uit 2021 is een lijst met te nemen maatregelen opgesteld, die de
klimaatproblemen moeten oplossen. In aanvulling hierop wordt ook voorgesteld te
verduurzamen door de conventionele verlichting door Ledverlichting te vervangen. De
investering wordt deels gedekt door de reeds in 2021 ontvangen rijkssubsidie (SUVIS).
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De resterende kosten (na aftrek van de subsidie) worden 50%-50% gedeeld door gemeente
en schoolbestuur Talent Primair.
Besluit - Het college besluit:
1. de raad voor te stellen om een bedrag van € 85.000,- beschikbaar te stellen voor de
voorgestelde verbouwingsmaatregelen om de klimaatproblemen aan te pakken en te
verduurzamen;
2. deze kosten te dekken uit de algemene reserve;
3. hiervoor de 4e begrotingswijziging vast te stellen;
4. in een beschikking met voorwaarden vast te leggen hoe het schoolbestuur de besteding
moet verantwoorden.

04.02

Verkoop gemeentegrond aan de Verlengde Houtweg te Laren t.b.v. een
transformatorstation
Korte inhoud: Verkoop perceel grond t.b.v. de stichting van een transformatorstation van
Liander aan de Verlengde Houtweg in het kader van de elektriciteitsvoorziening in de
omgeving van de Verlengde Houtweg. Liander heeft contact gezocht met de gemeente om
een transformatorstation te kunnen plaatsen in de openbare ruimte. Het betreft een perceel
grond van circa 22 m2 tegen een verkooprijs van €275 per m2 (totale verkooprijs €6050,k.k.). Liander heeft aangegeven dat het stichten van een tansformatorstation noodzakelijk is
in het kader van de elektriciteitsvoorziening in de omgeving van de Verlengde Houtweg.
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met de verkoop van gemeentegrond waarbij de gemeente Laren verkoopt
en Liander N.V koopt ten behoeve van het stichten van een transformatorstation aan de
Verlengende Houtweg te Laren, kadastraal bekend gemeente Laren, sectie C nummer
1905, groot ca 22 m2, tegen een m2-prijs van € 275,- per m2 k.k.;
2. in te stemmen met de bijbehorende koopovereenkomst.

04.03

Besluit op bezwaar tegen omgevingsvergunning toegangspoort
Korte inhoud: Het college van burgemeester en wethouders van Laren neemt een besluit op
het bezwaarschrift dat is ingediend tegen verlenen van een omgevingsvergunning voor een
toegangspoort op het perceel Rozenlaantje 5 te Laren.
Besluit - Het college besluit:
1. zich te conformeren aan het advies van de bezwaarschriftencommissie d.d. 21 april
2022;
2. het bezwaarschrift d.d. 24 januari 2022 ontvankelijk doch ongegrond te verklaren;
3. het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen;
4. het bestreden besluit in stand te laten met aanvulling van een belangenafweging

04.04

2de Addendum leningovereenkomst LMHC
Korte inhoud: Met deze overeenkomst leggen de gemeente en LMHC vast op welke wijze
LMHC aan de financiële verplichtingen gaat voldoen, die uit een eerdere geldlening
voortvloeien.
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met het 2e addendum op overeenkomst van geldlening, dat in de bijlage
van dit besluit is opgenomen;
2. wethouder Stam te machtigen de overeenkomst te tekenen.
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05

Portefeuille: wethouder J.G.D. den Dunnen

05.01

Client ervaringsonderzoek Jeugd 2021 en 2022 e.v.
Korte inhoud: Gemeenten vinden het belangrijk om te weten hoe cliënten de kwaliteit van de
hulp en ondersteuning ervaren. Daarom doen zij cliënt ervaringsonderzoek (CEO) onder
ouders en jongeren die gebruik maken van hulp en ondersteuning in het kader van de
Jeugdwet.
Besluit – Het college besluit:
1. het cliënt ervaringsonderzoek Jeugd 2021 vast te stellen;
2. de werkwijze cliënt ervaringsonderzoek 2022 - 2025 te accorderen

6

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 10 mei 2022.
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