BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

28 september 2021
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. 21 september 2021
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

Uitvoeringsplan Veiligheid 2021-2022
Korte inhoud: Elke vier jaar dient de gemeenteraad een Integraal Veiligheidsplan (IVP) vast
te stellen. Het huidige IVP loopt tot en met 2022 en is vastgesteld in 2019. Om uitvoering te
kunnen geven aan het IVP is het wenselijk om een uitvoeringsplan (UVP) op te stellen. Deze
dient door het college te worden vastgesteld voor de periode van twee jaar. Halverwege het
tweede jaar wordt de balans opgemaakt en wordt het plan bijgesteld. Dit resulteert eind 2022
in een nieuw IVP voor 2023 t/m 2026 en een uitvoeringsplan 2023-2024.
Besluit – Het college besluit:
1. kennis te nemen van het Uitvoeringsplan Veiligheid 2021-2022 en hier standpunten over
in te nemen;
2. ter kennisname aan de raad te verstrekken met een begeleidende RIB.
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02.02

Nota Kunst en Cultuur 2021-2025
Korte inhoud: Met deze Nota Kunst en Cultuur stelt de gemeenteraad de kaders voor de
komende jaren vast. De nota beschrijft het Larense culturele veld en beschrijft vervolgens de
gemeentelijke prioriteiten: drempels verlagen, participatie vergroten en verbinding
ondersteunen.
Besluit – Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen de nota Kunst en Cultuur
2021-2025 vast te stellen.

02.03

Klachtenprocedure
Korte inhoud: Afdoening klacht in het kader van de formele klachtbehandeling.
Besluit – Het college besluit:
1. kennis te nemen van het rapport van bevindingen d.d. 2 september 2021;
2. de klacht d.d. 21 juni 2021 over het functioneren van het college van burgemeester en
wethouders in de casus omtrent het perceel E274 te Laren ongegrond te verklaren;
3. in te stemmen met de brief ter afdoening van de klacht, zoals opgenomen in bijlage;
4. voorts opdracht te geven om opnieuw te bezien hoe met de klachten en meldingen over
perceel E274 om wordt gegaan en daarbij te kijken of handhavingsverzoeken niet
ontvankelijk verklaard kunnen worden of versneld afgedaan op basis van eerdere
besluiten.

03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis

03.01

Benoeming twee leden in de Raad van Toezicht van de Stichting Hart van Laren
(Brinkhuis)
Korte inhoud: Op 24 augustus heeft B&W ingestemd met de aangepaste governance voor
het Hart van Laren (Brinkhuis c.a.). Onderdeel van de vernieuwing is het aanstellen van een
nieuwe Raad van Toezicht, waartoe het college bevoegd is. Op 21 september heeft het
college reeds 3 leden van de Raad van Toezicht benoemd, met dit voorstel worden nog twee
leden benoemd en is de RvT voorlopig op volle sterkte.
Besluit – Het college besluit de volgende personen te benoemen als lid van de Raad van
Toezicht van het Brinkhuis: Annette Kok en Nathalie Peters.

03.02

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025
Korte inhoud: In de begroting stelt de raad de financiële kaders voor het komend jaar vast.
Het college heeft op basis van de Kadernota een begroting uitgewerkt die voor 2022 niet
sluitend is, maar door de eerdere ingezette maatregelen (bezuinigingen en lastenverhoging)
wel tot een structureel sluitend beeld leidt vanaf 2024. Er zijn wel forse onzekerheden, met
name door Rijksbeleid, waardoor nieuwe maatregelen op termijn waarschijnlijk nodig zullen
zijn.
Besluit – Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 vast te stellen;
2. de in de begroting geraamde opbrengsten uitgangspunt te laten zijn voor de nog vast te
stellen tarieven voor leges en belastingen;
3. indien nodig wethouder Calis te mandateren om aanpassingen van technische/tekstuele
aard door te voeren, voordat de begroting aan de raad wordt aangeboden.
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04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Voortgang vraagafhankelijk sociaal en duurzaam vervoer Laren
Korte inhoud: De voortgang van de vraagafhankelijke, sociale en duurzame
vervoersvoorziening in Laren, bedoeld voor ouderen en minder mobiele inwoners, voor korte
ritjes in het dorp Laren.
Besluit – Het college besluit in te stemmen met de RIB over de voortgang van het
vraagafhankelijk vervoer en deze aan de raad te verzenden.

05

Portefeuille: wethouder J.G.D. den Dunnen
--

06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 5 oktober 2021.
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