DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
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Dinsdag 18 mei 2021
Raadhuis Laren
09:30 uur
14:00 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. 11 mei 2021
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

Particuliere beveiliging
Korte inhoud: De gemeente Laren kent al een langdurige samenwerking met particuliere
beveiliging. Sinds 2017 met de firma Securitas Beveiliging. In oktober 2020 is de
samenwerking geëvalueerd. Dit voorstel gaat over een vervolg aan deze samenwerking
middels een overeenkomst voor 2021-2022.
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met de verlenging van de overeenkomst met Securitas Beveiliging voor de
periode van 2 jaar. Door middel van ondertekening van de ‘Overeenkomst particuliere
beveiliging 2021-2022’;
2. in te stemmen met inzeturen per jaar op basis van €6.000,- vast en €4.000,- flex inzet op
basis van noodzaak. Budget is gedekt in meerjarenbegroting tot en met 2022.
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03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis

03.01

Programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 BEL Combinatie voor
zienswijze
Korte inhoud: Programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 BEL Combinatie
voor zienswijze
Besluit – Het college besluit:
1. de raad voor te stellen om kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 en
meerjarenraming 2023-2025 van de BEL Combinatie;
2. de raad voor te stellen een zienswijze in te dienen op de ‘Ontwerpbegroting 2022 en
meerjarenraming 2023-2025’ van de GR BEL Combinatie, waarbij wordt benadrukt dat
versterking van de overhead ook moet bijdragen aan beter beheersbare werkdruk op de
werkvloer.

03.03

Goois Natuur Reservaat (GNR) verzoekt om zienswijzen
Korte inhoud: Door het bestuur van het GNR wordt, vanuit besluitvorming in haar bestuur, nu
de begroting 2022 en de meerjarenbegroting voorgelegd voor het indienen van een
eventuele zienswijze door de participanten. Deze begroting is mede voortgekomen uit het
reeds opgestelde, en nu licht bijgestelde, beleidsplan 2020 en uitvoeringsplan 2020 - 2023.
Daarnaast wordt het jaarverslag 2020/ jaarrekening 2020 en de 1e begrotingswijziging 2021
ter geven van een zienswijze aangeboden.
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met de aangeboden stukken en deze door te geleiden naar de raad;
2. de raad voor te stellen om in te stemmen met de stukken;
3. het GNR te berichten geen zienswijze op de stukken in te dienen.

04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Grondstoffenvisie regio Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: In afstemming met de gemeenteraden werken de portefeuillehouders Milieu en
Duurzaamheid aan een nieuwe grondstoffenvisie. De raden hebben hieraan richting gegeven
door zich uit te spreken over een aantal vraagstukken. De opbrengst van deze consultatie is
verwerkt in de concept grondstoffenvisie. Met dit voorstel wordt de concept grondstoffenvisie
ter consultatie aan de gemeenteraden voorgelegd zodat kan worden getoetst hoe de
richtinggevende uitspraken zijn verwerkt. Na de zomer zal de visie worden vastgesteld door
het Algemeen Bestuur van de Regio.
Besluit – Het college besluit:
1. kennis te nemen van de concept grondstoffenvisie regio Gooi en Vechtstreek, waarin
wordt aangegeven hoe we in de regio Gooi en Vechtstreek met onze grondstoffen en
reststromen willen omgaan en hoe we deze inzetten in de weg naar een circulaire en
toekomstbestendige economie
2. de grondstoffenvisie regio Gooi en Vechtstreek ter consultatie aan de raad voor te leggen
en de raad voor te stellen geen bedenkingen te uiten ten aanzien van de concept
grondstoffenvisie
besluit in te stemmen met de bijgevoegde adviesbrief van de Provincie Noord-Holland.
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04.02

Ondertekening brief aan Ministerie voor energieopwekking langs A1
Korte inhoud: Het Rijk werkt aan 80 plannen voor energieopwekking op eigen gronden.
Daarbij is lokaal draagvlak van belang bij de selectie van locaties. Met het ondertekenen van
deze brief wordt - in lijn met de Regionale Energiestrategie - opgeroepen om langs de A1 de
mogelijkheden voor zonne-energie te onderzoeken.
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met de gezamenlijke brief van gemeenten in Gooi en Vechtstreek om het
Rijk op te roepen energieopwekking langs de A1 te verkennen;
2. wethouder Stam mandaat te geven deze brief namens B&W te ondertekenen.

04.03

Analyse afvalstroom PMD-regio Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: Voor de afvalstroom PMD is een analyse opgesteld op basis waarvan keuzes
worden gemaakt voor de toekomst. Het gaat met name om de vraag of we verdergaan met
bronscheiding en daarmee samenhangend de huidige contracten restafval en PMD
verlengen, of dat we vanaf 2023 overgaan naar nascheiding en nieuwe contracten.
Besluit – Het college besluit:
1. kennis te nemen van de analyse van de afvalstroom PMD van de regio Gooi en
Vechtstreek waarin de afweging wordt gemaakt om of verder te gaan met bronscheiding
of om na 2023 over te gaan naar nascheiding;
2. deze ter consultatie aan de raad voor te leggen en de raad voor te stellen geen
bedenkingen te uiten ten aanzien van het daaruit volgende voorstel om de huidige wijze
van PMD-inzameling op dit moment niet te wijzigen maar een nieuw keuzemoment voor
de wijze van inzamelen PMD te koppelen aan het eindigen van het huidige
verwerkingscontract van het restafval in juli 2026.

04.04

Ontwerpbestemmingsplan en conceptbeeldkwaliteitsplan Ligweide
Korte inhoud: Om de bouw van tien hofwoningen en twee vrijstaande woningen mogelijk te
maken op de voormalige ligweide van zwembad De Biezem zijn een
ontwerpbestemmingsplan en een conceptbeeldkwaliteitsplan opgesteld.
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Ligweide;
2. in te stemmen met het conceptbeeldkwaliteitsplan;
3. de meningen en gevoelens van de commissie R&I te peilen;
4. na de vergadering van de commissie R&I het ontwerpbestemmingsplan en het
conceptbeeldkwaliteitsplan ter inzage te leggen.

04.05

Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid 1.0 (RES 1.0)
Korte inhoud: Besluit om de Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid (RES NHZ)
voor te leggen aan de raad voor besluitvorming; de RES NHZ aan te bieden aan het
Nationaal Programma en de stuurgroep RES NHZ de opdracht te geven om een regionaal
uitvoeringsprogramma op te stellen.
Besluit – Het college besluit:
1. de Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid 1.0 (RES 1.0) ter instemming voor te
leggen aan de raad via het bijgevoegde raadsvoorstel;
2. wethouder Thijs Kroese (als technisch voorzitter van de Stuurgroep RES NHZ namens
de energieregio Noord-Holland Zuid) te machtigen om de RES 1.0 NHZ, na besluit van
de raad, aan te bieden aan het Nationaal Programma RES;
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3. gelet op het bovenlokale belang van de energietransitie de stuurgroep RES NoordHolland Zuid opdracht te geven om een regionaal uitvoeringsprogramma voor de RES
1.0 op te stellen.

05

Portefeuille: wethouder J.G.D. den Dunnen

05.01

LRN. Raadsinformatiebrief stand van zaken inkoop sociaal domein april 2021
Korte inhoud: De raad wordt door middel van een informatiebrief geïnformeerd over de stand
van zaken inkoop sociaal domein april 2021.
Besluit – Het college besluit de raad te informeren met bijgevoegde informatiebrief over de
stand van zaken inkoop sociaal domein april 2021.

05.02

Conceptbeleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024
Korte inhoud: Het beleidsplan Bescherming & Opvang loopt af. Daarom wordt er een nieuw
plan opgesteld. Portefeuillehouders sociaal domein, adviesraden sociaal domein en
aanbieders van zorg en ondersteuning hebben in 2020 de uitvoering van het lopend
beleidsplan uitgebreid geëvalueerd. Op van deze evaluatie stellen zij voor om de komende
jaren het bestaand beleid te continueren en de focus te leggen op een verdere verbetering,
verlenging en inbedding van de staande uitvoering. Gemeenten, inwoners, adviesraden
sociaal domein, aanbieders van zorg en ondersteuning hebben in nauwe samenwerking met
elkaar een eerste concept van het nieuwe beleidsplan opgesteld dat uitgaat van deze lijn.
Deze uitwerking kunt u zien als verlenging van het huidig beleid. Graag leggen we het plan
ter bespreking aan u voor en stellen we uw raad in staat om zo vroeg als mogelijk in de
ontwikkelfase uw input en bespiegelingen mee te geven. Dit zodat we uw richting, prioriteiten
en kaders zo veel als mogelijk kunnen meenemen bij de verdere uitwerking van het
beleidsplan. De finale versie van het beleidsplan leggen we vervolgens in het vierde kwartaal
van 2021 ter vaststelling aan u voor.
Besluit – Het college besluit de raad voor te stellen:
1. kennis te nemen van het conceptbeleidsplan Bescherming & Opvang;
2. kennis te nemen van bijgevoegde nota van beantwoording met daarin een uitwerking van
de adviezen van adviesraden sociaal domein, inclusief een reactie op deze adviezen;
3. in te stemmen bijgevoegde zienswijze en eventuele aanvullingen, suggesties en
aandachtspunten mee te geven voor de verdere uitwerking van het beleidsplan
Bescherming & Opvang.

06

Rondvraag

--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 25 mei 2021.
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