DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

19 januari 2021
Digitaal - Teams
09:30 uur
13:00 uur
N. Mol
S. van Waveren

Aanwezig
Afwezig

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

01

Portefeuille: allen

01.01

Openbare besluitenlijst d.d. 12 januari 2021
De besluitenlijst d.d. 12 januari 2021 wordt vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

Aanwijzen locaties voor de Tweede Kamer verkiezingen maart 2021
Korte inhoud: voor de Tweede Kamer verkiezingen in maart 2021 moeten er aangewezen
worden: stembureaus, mobiel stembureau, inleverpunt briefstembewijzen en tellocaties.
Besluit – Het college besluit voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer in maart
2021:
- stembureaus aan te wijzen, conform bijlage 1
- een mobiel stembureau met beperkte toegang aan te wijzen, zie bijlage 1
- een inleverpunt voor briefstembewijzen aan te wijzen, conform bijlage 2
- tellocaties aan te wijzen, conform bijlage 3
- de meerkosten a.g.v. de te nemen maatregelen m.b.t. Corona in de jaarrekening 2021 te
verantwoorden en als ‘Corona kosten’ op te voeren.
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03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis

-04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Reactie op IBT onderzoek provincie toezicht brandveiligheid zorginstellingen
Korte inhoud: In 2019 is door de provincie Noord-Holland onderzoek verricht naar de
brandveiligheid bij zorginstellingen in de provincie. De provincie vraagt hier aandacht voor en
verzoekt gemeenten te reageren hoe vervolg is gegeven aan de aanbevelingen in het
onderzoek.
Besluit – Het college neemt kennis van:
1. het rapport "Brandveiligheid zorginstellingen in de provincie Noord-Holland 2019";
2. de door de Brandweer Gooi- en Vechtstreek brief d.d. 23 december 2020 met als
onderwerp ‘Rapport brandveiligheid zorginstellingen’.
Het college besluit in het eerstvolgende overleg met de brandweer het rapport te agenderen
om te bespreken welke inzet specifiek in Laren nodig is.

04.02

Uitvoeringsprogramma VTH 2021
Korte inhoud: vaststellen Uitvoeringsprogramma Vergunningen, handhaving en toezicht 2021
voor de gemeente Laren en dit ter kennisname aan de raad te sturen. Tevens wordt
voorgesteld om het jaarprogramma VTH 2021 OFGV vast te stellen en dit ter kennisname
aan de raad te sturen.
Besluit - Het college besluit:
1. het uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2021 vast te stellen
en dit ter kennisname aan de raad te sturen;
2. het uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving OFGV 2021 vast te
stellen en dit ter kennisname aan de raad te sturen.

04.03

Onderzoek naar vervreemding Raadhuis.
Korte inhoud: Dit betreft een voorstel om de gemeenteraad te informeren over de start van
het onderzoek om het Raadhuis te verkopen.
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met de Raadsinformatiebrief 'Onderzoek naar vervreemding Raadhuis';
2. deze RIB door te geleiden naar de gemeenteraad.

04.04

RRE: subsidieregeling kleine maatregelen
Korte inhoud: Op 8 oktober 2019 is de landelijke Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)
geïntroduceerd. Het doel van deze regeling is het verminderen van de CO2-uitstoot door het
treffen van eenvoudige energiebesparende maatregelen door woningeigenaren.
Besluit – Het college besluit:
1. de “Subsidieregeling eenvoudige energiemaatregelen Laren” door middel van de
bijgevoegde artikelen vast te stellen;
2. de directeur van het Duurzaam Bouwloket mandaat te verlenen om deze
subsidieverordening namens uw college uit te voeren, een en ander volgens het
bijgevoegde mandaatbesluit;
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3. in te stemmen met het aangaan van de opdrachtverstrekking en
verwerkersovereenkomst.

05

Portefeuille: wethouder J. den Dunnen

05.01

Raadsinformatiebrief subsidie terugdringen dak- en thuisloosheid
Korte inhoud: De raad wordt door middel van een informatiebrief geïnformeerd over de
toekenning van subsidie voor het terugdringen van dak- en thuisloosheid.
Besluit – Het college besluit de raad te informeren met bijgevoegde informatiebrief over de
toekenning van subsidie voor het terugdringen van dak- en thuisloosheid.

06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren van 26 januari 2021.
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