DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

dinsdag 16 augustus 2022
Raadhuis Laren
10:00 uur
13:00 uur
N. Mol
S. van Waveren

Aanwezig

N. Mol, J.G. van Midden, F. Westerkamp, S. van Waveren

Afwezig

F.K. de Groot

01

Portefeuille: allen

01.01

Openbare besluitenlijst d.d. 9 augustus 2022
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

01.02

Afdoening van een klacht
Korte inhoud: Bij de gemeente is een klacht ingediend over de handelswijze van een
voormalig ambtenaar en voormalig wethouder. Omdat de feiten, waarop de klacht betrekking
heeft, verjaard zijn en de klager bovendien grotendeels dezelfde punten in een
aansprakelijkheidsstelling heeft neergelegd kan het college besluiten de klacht niet in
behandeling te nemen.
Besluit - Het college besluit de klacht van de heer B. inzake de handelswijze van de
gemeente niet in behandeling te nemen.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

Raadsinformatiebrief Nazomerfeest Laren 2022 inclusief feestelijke borrel voor
Larense vrijwilligers
Korte inhoud: De gemeente Laren organiseert van 17 tot en met 18 september het
Nazomerfeest Laren. Het motto is: Voor en door Laarders. In samenwerking met Bijzonder
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Laren, horeca, verenigingen en instellingen is een divers programma samengesteld voor alle
doelgroepen om de samenhang en verbinding in het dorp te bevorderen. De activiteiten
vinden plaats op de verharde Brink, Het Brinkhuis, de Nieuweweg, maar ook bij het
Papagenohuis, Rosa Spierhuis en Singer.
Besluit - Het college besluit de gemeenteraad via bijgevoegde raadsinformatiebrief te
informeren over het Nazomerfeest dat plaats zal vinden op zaterdag 17 en zondag 18
september, voorafgaand een feestelijke borrel voor de Larense vrijwilligers (16 september).
03

Portefeuille: wethouder J.G. van Midden
--

04

Portefeuille: wethouder F. Westerkamp

04.01

Beslissing op bezwaar parkeerterrein Spinnewiel
Korte inhoud: In de hoorzitting van de commissie voor de bezwaarschriften van 7 juli 2022,
zijn de bezwaarschriften tegen het besluit tot het aanwijzen van het parkeerterrein voor
bewoners van het Spinnewiel behandeld. In dit voorstel volgt de beslissing op bezwaar.
Besluit - Het college besluit:
1. de bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
2. het bestreden besluit in stand te laten met aanvullende motivering.

04.02

Beslissing op bezwaar gehandicaptenparkeerplaats de Kamp
Korte inhoud: In de hoorzitting van de commissie voor de bezwaarschriften van 27 juni 2022,
is het bezwaarschrift tegen het verkeersbesluit tot het aanwijzen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op de Kamp behandeld. In dit voorstel volgt de beslissing op
bezwaar.
Besluit - Het college besluit:
1. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
2. het bestreden besluit in stand te laten.

05

Portefeuille: wethouder F.K. de Groot
--

06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 23 augustus 2022.

Besluitenlijst dinsdag 16 augustus 2022

Pagina 2 van 2

