DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

8 maart 2022
Raadhuis Laren
10:00 uur
12:00 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. 1 maart 2022
De besluitenlijst wordt met een tekstuele aanpassing vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol
--

03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis
--

04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Informeren gemeenteraad over verbeteren verkeersveiligheid schoolomgevingen
Korte inhoud: De gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief (RIB) te informeren over
de uitvoering van herkenbare verkeersmaatregelen in diverse schoolomgevingen in Laren.
Besluit - Het college besluit de raadsinformatiebrief 'verbeteren verkeersveiligheid van
schoolomgeving' vast te stellen en de raad te informeren.
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04.02

Leegstaande woningen van Het Gooi & Omstreken
Korte inhoud: Stand van zaken omtrent de leegstaande woningen van Het Gooi &
Omstreken.
Besluit - Het college besluit de informatienota 'Stand van zaken leegstaande woningen van
Het Gooi & Omstreken' te delen met de raad.

04.04

Vaststellen Afwegingskader beoordelen Kapaanvraag
Korte inhoud: Het college heeft, vooruitlopend op de beslissing van de raad, ingestemd met
het Beleidsplan kapaanvragen Laren en het daarbij behorende Afwegingskader beoordelen
Kapaanvraag. Nu de raad heeft ingestemd met de bijbehorende wijziging van de Algemene
Plaatselijke Verordening Laren 2020 (APV), moet het college dit Afwegingskader nog
vaststellen.
Besluit - Het college besluit ter uitvoering van het besluit van de raad van 17 februari 2022
tot vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening
Laren 2020 (eerste wijziging) het Afwegingskader beoordelen Kapaanvraag vast te stellen.

04.05

Raadsinformatiebrief stand van zaken uitvoering GVVP projecten
Korte inhoud: In begin 2018 heeft de gemeenteraad het Gemeentelijk Verkeer- en
Vervoerplan (GVVP) vastgesteld. Het college is sindsdien voortvarend aan de slag gegaan
met het uitvoeren van onderzoek en het realiseren van maatregelen. Met deze brief
rapporteert het college over de stand van zaken van het GVVP.
Besluit - Het college besluit:
1. akkoord te gaan met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief stand van zaken
uitvoering GVVP projecten;
2. bijgaande raadsinformatiebrief te versturen aan de leden van de gemeenteraad.

04.06

Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning zwembad
Korte inhoud: Het college van burgemeester en wethouders van Laren neemt een besluit op
het bezwaarschrift dat is ingediend tegen verlenen van een omgevingsvergunning voor het
aanleggen van een zwembad op het perceel Noolseweg 23 in Laren.
Besluit - Het college besluit:
1. zich te conformeren aan het advies van de bezwaarschriftencommissie d.d. 6 oktober
2021;
2. de bezwaarschriften d.d. 17 april 2021 en 20 april 2021 ontvankelijk doch ongegrond te
verklaren;
3. het bestreden besluit in stand te laten met aanvulling van een belangenafweging;
4. het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.

05

Portefeuille: wethouder J.G.D. den Dunnen

05.01

Collegevoorstel Jeugdlintje Laren
Korte inhoud: Hierbij ontvangt u het voorstel voor het instellen van een Larens Jeugdlintje.
Het Jeugdlintje is bedoeld als blijk van waardering voor uitzonderlijke prestaties van kinderen
en jongeren. De voorgestelde regeling wordt nader omschreven in de memo die als bijlage
aan dit voorstel is toegevoegd. Deze memo is tevens bedoeld om de raad te informeren.
Besluit - Het college besluit:
1. het instellen van een Jeugdlintje binnen de gemeente Laren;
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2. in te stemmen met de regeling voor het Jeugdlintje zoals omschreven in de Memo
Jeugdlintje gemeente Laren;
3. de kosten die gemoeid zijn met de uitreiking van een Jeugdlintje te dekken uit de post
‘Algemene voorzieningen WMO en Jeugd’;
4. de raad middels de bijgevoegde memo te informeren over het instellen van een
Jeugdlintje gemeente Laren.

10

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 15 maart 2022.
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