DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

dinsdag 9 augustus 2022
Teams
10:00 uur
13:00 uur
N. Mol
S. van Waveren

Aanwezig

N. Mol, F. Westerkamp, F.K. de Groot, S. van Waveren

Afwezig

J.G. van Midden

01

Portefeuille: allen

01.01

Openbare besluitenlijst d.d. 19 juli 2022
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

Besluit aanwijzing Archivaris Laren 2022
Korte inhoud:
De Archivaris van het streekarchief wordt aangewezen als Archivaris van de gemeente
Laren.
Besluit - Het college besluit:
1. als archivaris aan te wijzen de archivaris van Archief Gooi en Vechtstreek en/of een
rechtsopvolger bij fusie van de streekarchieven;
2. dat dit besluit in werking treedt op 1 september 2022.

03

Portefeuille: wethouder J.G. van Midden
--
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04

Portefeuille: wethouder F. Westerkamp

04.01

Verordening Nadeelcompensatie gemeente Laren 2023
Korte inhoud:
In de Omgevingswet wordt het begrip planschade vervangen door nadeelcompensatie.
Nadeelcompensatie is breder, naast ruimtelijke ordening maken ook andere domeinen hier
deel van uit (zoals milieu, water, gezondheid en bodem). Om die reden is het van belang om
een nieuwe verordening vast te stellen.
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met de Verordening nadeelcompensatie gemeente Laren 2023;
2. de raad te vragen de Verordening nadeelcompensatie gemeente Laren 2023 vast te
stellen.

05

Portefeuille: wethouder F.K. de Groot

05.01

Jaarstukken 2021 en bestemming resultaat 2021 OFGV, 3e begrotingswijziging 2022
Korte inhoud:
De raad wordt in de gelegenheid gesteld om, conform artikel 25 lid 3 van de
Gemeenschappelijke Regeling, een zienswijze te geven op de voorgestelde
resultaatbestemming 2021 van de OFGV. Tevens wordt de raad in de gelegenheid gesteld
om een zienswijze te geven op de voorgestelde 3e begrotingswijziging 2022 OFGV.
Besluit - Het college besluit:
1. de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de voorgestelde
resultaatbestemming 2021 OFGV;
2. de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de 3e begrotingswijziging 2022
OFGV.

05.02

Extra uren bewegingsonderwijs
Korte inhoud:
Op basis van de beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Laren 2015
wordt jaarlijks berekend met hoeveel groepen een basisschool 1,5 uur per week gebruik mag
maken van een gymzaal. Voorgesteld wordt bij 2 scholen af te wijken van de beleidsregel en
extra uren te vergoeden om de kwaliteit en de veiligheid van het onderwijs te vergroten.
Besluit – Het college besluit:
1. in afwijking van de beleidsregel ‘bekostiging lokalen bewegingsonderwijs’ aan zowel de
Binckhorst- St. Jan als De Ploeg, voor schooljaar 2022-2023, één extra gymgroep toe te
kennen;
2. de kosten van één extra gymgroep, ad. € 1.176,-, voor basisschool de Ploeg te dekken
op kostenplaats 93410000/438015;
3. de kosten van één extra gymgroep, ad. € 1.327,-, voor basisschool Binckhorst- St. Jan te
dekken op kostenplaats 93420046/438015.

05.03

Toekennen subsidie buurtbarbecue
Korte inhoud:
Bewoners van een deel van de Jan Hammdorflaan hebben subsidie aangevraagd voor hun
buurtbarbecue. Daarmee dragen ze bij aan samenhang en sociale contacten in de buurt. Met
€ 300 kunnen zij een deel van de kosten dekken, de rest wordt door bewoners zelf betaald.
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Het college laat bekijken op welke wijze de subsidieregeling inwonersinitiatieven beter
tegemoet kan komen aan laagdrempelige, maatschappelijke initiatieven. Vooruitlopend
daarop wordt deze subsidie toegekend.
Besluit – Het college besluit:
1. een subsidie van € 300,- toe te kennen en vast te stellen voor de bewoners van de Jan
Hammdorflaan, vertegenwoordigd door de aanvrager, voor het organiseren van een
buurtbarbecue;
2. deze te dekken uit het budget voor de subsidieregeling inwonersinitiatieven Laren.

06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 16 augustus 2022.
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