DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

26 april 2022
Raadhuis Laren
10:00 uur
13:00 uur
N. Mol
S. van Waveren

Aanwezig

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

Afwezig

--

01

Portefeuille: allen

01.01

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

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

Zienswijze jaarstukken 2021 en programmabegroting 2023 Veiligheidsregio Gooi en
Vechtstreek
Korte inhoud: De gemeente wordt door de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV)
gevraagd een zienswijze te geven op de jaarstukken 2021 en programmabegroting 2023.
Voor 2021 geldt een positief resultaat waardoor een bedrag van circa €41.922 wordt
teruggestort aan de gemeente Laren. De gemeentelijke bijdrage voor 2023 is verhoogd t.o.v.
2022 en op basis van de bijgestelde bedragen zal de begroting van de gemeente worden
aangepast.
Besluit – Het college besluit de raad voor te stellen:
1. in te stemmen met de jaarstukken van de VRGV:
a. het positief exploitatieresultaat bedraagt € 991.659;
b. dit resultaat aan de gemeenten wordt terugbetaald;
c. voor het aandeel van Laren betekent dit een teruggave van € 41.922;
d. deze teruggave wordt verwerkt in het jaarresultaat 2022 van de gemeente Laren.
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2. in stemmen met de ontwerp-programmabegroting 2023-2026 van de VRGV:
a. de bijdrage vanaf 2023 structureel te verhogen met € 28.997 en te verwerken in de
begroting 2023 Laren.
3. de bijgaande zienswijze te versturen aan het dagelijks bestuur van de VRGV.

03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis

03.01

Beantwoording schriftelijke vragen "Centrumplan Laren"
Korte inhoud: De fracties van CDA en GroenLaren hebben vragen gesteld over de uitvoering
van het Centrumplan. Met dit voorstel stelt het college de beantwoording van die vragen vast.
Besluit – Het college besluit de beantwoording van de raadsvragen "Centrumplan Laren"
vast te stellen en aan de raad te verzenden.

04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Aanbesteding vergunningverlening Crailo
Korte inhoud: Het college wordt voorgesteld de vergunningverlening voor Crailo aan te
besteden bij een extern gespecialiseerd bureau en de GEM Crailo te vragen de
aanbesteding voor te bereiden en te verzorgen.
Besluit – Het college besluit:
1. de vergunningverlening Crailo aan te besteden bij een extern gespecialiseerd bureau;
2. de GEM Crailo BV te vragen, voor drie gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren,
de aanbesteding ten behoeve van de gezamenlijke inkoop van de dienstverlening
omgevingsvergunningen (toetsing en afhandeling) voor het integrale project Crailo voor
te bereiden en de coördinatie namens de drie gemeenten te verzorgen.

04.02

Tussenrapportage woningbouwnota en nieuwe ontwikkelingen
Korte inhoud: De gemeenteraad heeft op 30 januari 2019 de woningbouwnota “Laren,
behoud door ontwikkeling” vastgesteld. In de raadsinformatiebrief informeren wij de raad kort
over de stand van zaken ten aanzien van de diverse projecten die in de nota zijn beschreven
alsmede over nieuwe ontwikkelingen waarover nog geen besluitvorming heeft
plaatsgevonden.
Besluit – Het college besluit in te stemmen met de RIB Tussenrapportage woningbouwnota
en nieuwe ontwikkelingen.

04.03

Regeling Investeringssubsidies sport- en scoutingverenigingen Laren
Korte inhoud: Besluitvorming over het verdelen van de subsidies welke zijn ingediend voor de
'Regeling investeringssubsidies sport- en scoutingverenigingen Laren’. De verenigingen
hebben de mogelijkheid gehad om tot uiterlijk 1 april 2021 een subsidieaanvraag in te
dienen.
Besluit – Het college besluit het voornemen uit te spreken:
1. een subsidie ad. € 13.300 te verlenen aan SV Laren ’99, afwijkend op de aanvraag, ten
behoeve van behandeling van velden tegen engerlingen en een beregeningsinstallatie
voor de velden;
2. een subsidie ad. € 50.223,- te verlenen aan LLTC, ten behoeven van het realiseren van 3
All Weather Smashcoart banen. (onder voorbehoud dat document noodzaak vervangen
banen nog wordt aangeleverd, zie kanttekening);
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3. een subsidie ad. € 1.800,- te verlenen aan ’T Laer, afwijkend op de aanvraag, ten
behoeve van het vernieuwen van de CV ketel. (onder voorbehoud dat offerte nog wordt
aangeleverd, zie kanttekening);
4. geen subsidie te verlenen aan LLMHC voor de aanleg van een half hockeyveld;
5. de toegekende subsidie uit de bovengenoemde beslispunten ad. € 65.333,- te
verantwoorden op kostenplaats Sport Algemeen;
6. bovengenoemde subsidies pas te verlenen wanneer ook de raad de gelegenheid heeft
gehad wensen en bedenkingen te formuleren;
7. het opiniërend voorstel zoals toegevoegd in de bijlage aan de raad aan te bieden.

05

Portefeuille: wethouder J.G.D. den Dunnen

05.01

RIB LRN SV CDA Uitvoering aanpak uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag
Korte inhoud: CDA heeft vragen gesteld over de uitvoering van de aanpak uithuisplaatsingen
kinderopvangtoeslag. Deze Raadsinformatiebrief bevat de antwoorden daarop.
Besluit – Het college besluit de beantwoording van de schriftelijke vragen van het CDA over
de uitvoering aanpak uithuisplaatsingen aan te bieden aan de raad.

06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 3 mei 2022.
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