DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter (loco)
Secretaris (loco)

19 juli 2022
Raadhuis Laren
10:00 uur
11:30 uur
J.G. van Midden
B. te Velde

Aanwezig
Afwezig

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

01

Portefeuille: allen

01.01

Openbare besluitenlijst d.d. 5 juli 2022
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

Proces totstandkoming Integraal Veiligheidsplan 2023-2026
Korte inhoud: Betreft een informatiebrief aan de raad over de procesgang rond het integraal
veiligheidsplan 2023-2026
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met bijgevoegde raadsformatiebrief;
2. de informatiebrief direct te verzenden aan de leden van de gemeenteraad.

03

Portefeuille: wethouder J.G. van Midden

03.01

Uitvoeringskrediet reconstructie fietstunnel Houtweg
Korte inhoud: Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet voor reconstructie van de fietstunnel
Houtweg in Laren.
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Besluit – Het college besluit:
1. een krediet van € 221.300,--, uit de investeringsplanning (jaarschijf 2022) van de
begroting 2022, beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de reconstructie fietstunnel
Houtweg in Laren;
2. Aannemingsbedrijf Batec BV opdracht te verstrekken tot de uitvoering van dit project
voor een totaalbedrag van € 192.500,90 exclusief BTW.

03.02

Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Huizen-Blaricum-Laren 2023
Korte inhoud: Het treffen van een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeente Huizen
en de gemeenten Blaricum en Laren voor samenwerking op het gebied van heffing en
invordering van gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet waardering
onroerende zaken. De gemeente Huizen gaat de belastingtaken van de gemeente Laren (en
ook die van Blaricum) uitvoeren. De uitvoering van deze taken vindt plaats binnen de
juridische constructie van een centrumregeling waarbij de gemeente Huizen de
centrumgemeente is en gemeente Laren en de gemeente Blaricum de gastgemeenten zijn.
De raad moet hier toestemming voor verlenen
Besluit – Het college besluit:
1. het voorgenomen besluit te nemen om de gemeenschappelijke regeling
"Gemeentebelastingen Huizen-Blaricum-Laren 2023" te treffen;
2. de raad voor te stellen om:
a. geen zienswijzen in te dienen op de gemeenschappelijke regeling
"Gemeentebelastingen Huizen-Blaricum-Laren 2023";
b. indien geen zienswijzen worden ingediend het college toestemming te verlenen om
de gemeenschappelijke regeling "Gemeentebelastingen Huizen-Blaricum-Laren
2023" te treffen.

03.03

Wijzigen bestemming investeringssubsidie LMHC
Korte inhoud: LMHC heeft in 2021 een € 25.633,- euro investeringssubsidie ontvangen voor
de aanleg van een techniekveld op het terrein nabij de kantine. Graag wil LMHC deze gelden
niet meer inzetten voor het realiseren van en techniekveld, maar voor de aanschaf van een
nieuwe blaashal, welke door de storm beschadigd is.
Besluit – Het college besluit:
1. de in 2021 verleende subsidie deels in te trekken, het onderdeel techniekveld á €
25.633,- en de verleende subsidie te wijzigen naar een subsidie voor het herstellen van
de blaashal;
2. hiervoor een bedrag van € 21.600,- beschikbaar te stellen;
3. deze kosten te boeken op 9351000-442000.

04

Portefeuille: wethouder F. Westerkamp

04.01

RIB terugkoppeling Bestuurlijk Overleg Leefomgeving
Korte inhoud: In het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving (BOL) maken regio’s afspraken met
het Rijk over inzet en investeringen op ruimtelijke- en mobiliteitsopgaven. In de bijgevoegde
raadsinformatiebrief worden de uitkomsten van het BOL van 20 juni 2022 besproken.
Besluit - Het college besluit:
1. kennis te nemen van de afspraken die in het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving (BOL)
van 20 juni zijn gemaakt;
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2. bijgevoegde raadsinformatiebrief, waarin de afspraken die betrekking hebben op de
Regio Gooi en Vechtstreek zijn opgenomen, ter kennisname naar de raad te sturen.

05

Portefeuille: wethouder F.K. de Groot

05.01

Jongerenraad Laren
Korte inhoud: Op woensdag 1 juni 2022 is de jongerenraad van Laren officieel geïnstalleerd
en op woensdag 29 juni jl. vond de eerste vergadering plaats. In bijgevoegde
raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over beide bijeenkomsten.
Besluit – Het college besluit de raadsinformatiebrief ‘Jongerenraad Laren’ vast te stellen en
aan de raad te verzenden.

05.02

Raadsinformatiebrief leveringsproblemen voorziening hulp bij het huishouden
Korte inhoud: Op 14 juni jl. is er in Gooise Meren een raadsmededeling geweest over de
leveringsproblemen bij aanbieders van huishoudelijke hulp. Op 28 juni jl. heeft de Gooi &
Eemlander Regio Gooi & Vechtstreek om een reactie gevraagd. In de raadsinformatiebrief
wordt de raad geïnformeerd over de reactie van de Regio en de situatie in de HBELgemeenten.
Besluit – Het college besluit de gemeenteraad via de bijgevoegde raadsinformatiebrief te
informeren.

05.03

Aanpassing verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
Korte inhoud: Gemeenten hebben zorgplicht voor de huisvesting van het onderwijs. Op welke
wijze aan deze wettelijke taak uitvoering wordt gegeven is opgenomen in de Verordening
voorzieningen huisvesting onderwijs Laren 2015. De gemeente Laren volgt in grote lijnen de
modelverordening van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG), die waar nodig
aan de lokale situatie is aangepast. De VNG heeft op basis van ervaringen, ontwikkelingen
en wettelijke wijzigingen een aantal aanpassingen voorgesteld. Reden om een gewijzigde
verordening voor te leggen.
Besluit – Het college besluit de raad voor te stellen de Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs gemeente Laren 2022 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van
de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Laren en in werking te laten
treden op de dag na de bekendmaking.

05.04

Wijziging statuten Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: Wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek (2021) maken het noodzakelijk dat
Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek haar statuten wijzigt. De stichting kan haar
statuten echter niet wijzigen zonder de voorafgaande instemming van de gemeenteraden van
de gemeenten, waaronder Laren, waarin de stichting een of meer openbare scholen beheert.
Besluit – Het college besluit de raad voor te stellen in te stemmen met de voorgestelde
wijzigingen van de statuten van de Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek.

05.05

LRN RIB prognose sociaal domein 2022
Korte inhoud: In deze Raadsinformatiebrief geeft het college toelichting op de financiële
prognose van het sociaal domein 2022.
Besluit - Het college besluit de Raadsinformatiebrief te verzenden aan de gemeenteraad.
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06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 9 augustus 2022.
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