DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

8 december 2020
Raadhuis Laren
09:15 uur
12.00 uur
N. Mol
S. van Waveren

Aanwezig
Afwezig

N. Mol, P.A.M. Calis, A.H.M. Stam, S. van Waveren

01

Portefeuille: allen

01.01

Openbare besluitenlijst d.d. 1 december 2020
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

Vergoedingen vrijwilligers stembureau verkiezingen 2021
Korte inhoud: Vastgestelde vergoedingen voor vrijwilligers op het stembureau bij de
verkiezingen
Besluit – Het college besluit:
1. de vergoeding van een teller te verhogen van € 42,00 naar € 75,00 bruto;
2. de vergoeding voor “Halve dag + tellen” als categorie te laten vervallen;
3. eenmalig een aangepaste vergoedingen vast te stellen voor de extra verkiezingsdag, te
weten maandag en dinsdag vóór de officiële verkiezingsdag;
4. een voorzitter die een hele dag aanwezig is (6.45 uur tot +00.00 uur), krijgt volledige
vergoeding en kan als medewerker van de BEL daarnaast ook zijn reguliere werkuren
blijven schrijven, mist de verkiezingsdag op een werkdag valt;
5. de verwachtte meerkosten, € 4.423,00, voor extra stembureauleden en tellers ivm
Corona-maatregelen in de jaarrekening 2021 te verantwoorden.
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03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis

03.01

Voorstel oninbaar voor dubieuze debiteuren
Korte inhoud: Voorstel oninbaar voor dubieuze debiteuren
Besluit - Het college besluit:
1. de in de bijlage vermelde vorderingen met een totaalbedrag van €43.008,89 oninbaar te
verklaren;
2. het oninbaar bedrag voor € 43.008,89 ten laste van de voorziening dubieuze debiteuren
af te boeken;
3. op basis van de gemeentewet artikel 25 en de WOB artikel 10, lid 1 d wordt aan de
bijlagen geheimhouding opgelegd

03.02

Krediet renovatie Kerklaan 1
Korte inhoud: In december 2019 is een Collegebesluit genomen inzake renovatie Kerklaan 1.
In dit besluit was opgenomen inzet van te verwachten opbrengsten, dit is vanuit de BBVwetgeving, en op aangeven accountant, niet toegestaan. Dit wordt met dit voorstel hersteld.
Besluit – Het college besluit tot aanvraag krediet inzake renovatie Kerklaan 1.
De burgemeester was afwezig tijdens de beraadslaging over dit onderwerp en heeft niet aan
de besluitvorming deelgenomen.

04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

DVO 2021 team Ruimtelijke Ontwikkeling en Openbare Ruimte
Korte inhoud: -Besluit - Het college besluit in te stemmen met de prioritering in de DVO 2021 van team
Ruimtelijke Ontwikkeling en Openbare Ruimte (RO/OR)

04.02

Groot Onderhoud Vredelaan
Korte inhoud: De Vredelaan staat op de meerjarenplanning 2020 voor een integrale
reconstructie. Dit omdat plaatselijke reparaties aan infiltratieriolering en wegen geen
uitkomsten meer bieden
Besluit - Het college besluit in te stemmen met:
1. vaststelling van het inrichtingsontwerp van de Vredelaan;
2. het beschikbaar stellen van het benodigde uitvoeringskrediet € 876.000,--;
3. het verzenden van een raadsinformatiebrief om de raad te informeren over de
werkzaamheden, planning en participatie.

04.03

Programmaplan Implementatie Omgevingswet 2021, 2022 en 2023
Korte inhoud: Op 1-1-2022 treedt de Omgevingswet in werking. Dit programmaplan bevat
activiteiten die in de jaren 2021, 2022 en 2023 worden uitgevoerd om de gemeenten
Blaricum, Eemnes en Laren en de BELCombinatie voor te bereiden op de komst van deze
wet.
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met de in het programmaplan implementatie Omgevingswet tranche 2;
2. de raad te vragen het programmaplan vast te stellen.
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04.04

Ontwerpbestemmingsplan Onderstation Crailo
Korte inhoud: Er is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding voor een onderstation op
Crailo. Dit ontwerpbestemmingsplan kan nu ter inzage worden gelegd ten behoeve van het
indienen van zienswijzen door een ieder, wat de start is van de formele
bestemmingsplanprocedure.
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan Onderstation
Crailo;
2. de gemeenteraad te informeren via bijgaande raadsinformatiebrief.

04.05

Raadsinformatiebrief uitkomsten BO MIRT
Besluit – Het college besluit de raadsinformatiebrief uitkomsten BO MIRT vast te stellen.

04.06

Raadsinformatiebrief Distributie gratis PMD-zakken
Besluit – Het college besluit de raadsinformatiebrief ‘Distributie gratis PMD-zakken’ vast te
stellen.

05

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren op 15 december 2020.
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