DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

30 maart 2021
Raadhuis Laren
10:00 uur
13:00 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. 23 maart 2021
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

RIB Sociaal-economische impact coronacrisis
Korte inhoud: In het GBT is de RIB over de Sociaal-economische impact van de coronacrisis
goedgekeurd, waarbij is afgesproken deze voor te leggen aan de drie BEL colleges.
Besluit: - Het college besluit de raadsinformatiebrief vast te stellen en aan de raad te
verzenden.

03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis

03.01

Waterberging Coeswaarde
Korte inhoud: In dit voorstel wordt instemming gevraagd met de locatie van de waterberging
onder de Coeswaarde t.b.v. het project Laren Regenklaar.
Besluit – Het college besluit instemming te vragen aan de gemeenteraad voor de locatie van
de waterbergingskelder onder de Coeswaarde.

Besluitenlijst 30 maart 2021

Pagina 1 van 3

03.02

Zienswijze t.a.v. voorstel transitiecommissie MRA
Korte inhoud: De transitiecommissie MRA heeft voorstellen gedaan voor de toekomstige
organisatie van de MRA. Met dit besluit stelt het college voor om vanuit de regio Gooi &
Vechtstreek een gezamenlijke zienswijze te sturen. De raad wordt gevraagd te reageren op
die conceptzienswijze.
Besluit – Het college besluit de raad voor te stellen een reactie te geven op de
conceptzienswijze van de regio Gooi & Vechtstreek op de voorstellen van de
transitiecommissie MRA.

04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Ontwerp-besluit hogere grenswaarden geluid Stationsweg 1
Korte inhoud: Aan de Stationsweg 1 is men voornemens om een appartementencomplex te
realiseren. Het nieuwbouwplan voorziet in 12 appartementen met een parkeerkelder. Uit het
akoestisch onderzoek is gebleken dat ten gevolge van het verkeer op de Burgemeester van
Nispen van Sevenaerstraat er sprake is van overschrijding van de voorkeursgrenswaarde (48
dB) met 1 dB bij 2 van de 12 appartementen.
Besluit – Het college besluit het ontwerp-besluit hogere grenswaarden geluid Stationsweg 1
vast te stellen.

04.02

Aanbesteding nieuw onderhoudscontract Verkeersregelinstallaties
Korte inhoud: Een nieuw onderhoudscontract voor de verkeersregelinstallaties te laten
opstellen en aanbesteden
Besluit – Het college besluit:
1. een nieuw onderhoudscontract voor de verkeersregelinstallaties in de BEL op te stellen
en aan te besteden;
2. deze werkzaamheden uit te laten voeren door het bedrijf Dimatrics;
3. de kosten hiervoor (eenmalig € 4.325,-) te verantwoorden op de kostenplaats
verkeersinstallaties (uitbestede werkzaamheden), met als dekking het budget van de
kostenplaats Verkeersmaatregelen (overige goederen en diensten).

04.03

RIB RES
Korte inhoud: Na bestuurlijke afstemming tussen alle portefeuillehouders RES NHZ en de
betrokken stakeholders in het proces, besluiten alle colleges op 20 april over de RES.
Daarna wordt deze in mei/juni/juli voor besluitvorming aan de gemeenteraden, de Provinciale
Staten en de algemeen besturen van de waterschappen voorgelegd. Voor het zomerreces
wordt de RES 1.0 aangeboden aan het Nationaal Programma RES.
Besluit – Het college besluit in te stemmen met het versturen van bijgevoegde
raadsinformatiebrief.

04.04

Ontwerpbegroting 2022 en 1e begrotingswijziging 2021 OFGV
Korte inhoud: Het Dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en
Vechtstreek stelt de raad in de gelegenheid om zienswijzen in te dienen op de
Ontwerpbegroting 2022 en 1e begrotingswijziging 2021 OFGV. Ter kennisneming is de
voorlopige jaarrekening 2020 OFGV bijgevoegd.
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Besluit - Het college besluit:
1. de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen en daarmee in te stemmen met de
ontwerpbegroting 2022 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek;
2. de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen en daarmee in te stemmen met de
1e begrotingswijziging 2021 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek;
3. de raad voor te stellen de bijdrage OFGV 2022 en volgende jaren op te nemen in de
begroting van 2022 en volgende jaren.

04.05

Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 2017-2019
Korte inhoud: Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 2017-2019.
Besluit – Het college besluit:
1. kennis te nemen van het Jaarverslag van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 2017-2019;
2. het rapport ter kennisname door te geleiden naar de gemeenteraad middels
aangehechte RIB.

05

Portefeuille: wethouder J. den Dunnen
--

06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 6 april 2021.
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