DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

25 januari 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. 18 januari 2022
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

Zienswijze Kadernota VRGV 2023
Korte inhoud: De jaarlijkse Kadernota van de VRGV met de kaders en uitgangspunten voor
het opstellen van de (ontwerp) programmabegroting 2023.
Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen met de zienswijze op de Kadernota Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
2023 zoals weergegeven in bijgevoegde brief;
2. de zienswijze van het college middels bijgevoegde zienswijzebrief kenbaar te maken aan
het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis
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03.01

Toekenning kredieten LRK 2022
Korte inhoud: Toekenning aanvullende kredieten uitvoering Laren Regenklaar 2022
Besluit - Het college besluit:
1. kennis te nemen van het Voorstel toekenning aanvullende kredieten Laren Regenklaar
2022;
2. een bedrag van € 2.748.700 vrij te geven uit de investeringsplanning van de begroting
2022, conform de verdeling in de financiële paragraaf, voor het Project wateroverlast
(GRP) voor de uitvoering van afkoppelprojecten in het kader van Laren Regenklaar.

03.02

Verlenging verruiming openingstijden supermarkten te Laren i.v.m. Covid-19
Korte inhoud: Sinds 24 november jl. is de 1,5 meter afstandsregel weer wettelijk vastgelegd.
Om de spreiding van het winkelbezoek mogelijk te maken worden langere openingstijden
gedoogd
Besluit - Het college besluit om tot en met 27 maart 2022 onder voorwaarden te gedogen
dat:
1. supermarkten op zon- en feestdagen zijn geopend van 09.00 tot en met 20.00 uur;
2. supermarkten op maandag tot en met zaterdag tussen 06.00 en 07.00 uur niet voldoen
aan het bepaalde in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit;

03.03

Verzenden Informatienota Integrale aanpak Gooiergracht aan de raad
Korte inhoud: Het college van B&W van de gemeente Laren heeft op 23 november 2021
besloten tot het aangaan van de ‘Intentieverklaring Integrale aanpak Gooiergracht’. Deze
wordt binnenkort ondertekend door de heer Calis. U wordt voorgesteld de raad hierover te
informeren.
Besluit - Het college besluit de raad te informeren over het aangaan en ondertekenen van de
‘Intentieverklaring integrale aanpak Gooiergracht’ door het verzenden van een
raadsinformatiebrief.

03.04

Voorstel oninbaar voor dubieuze debiteuren
Korte inhoud: Wanneer de ambtelijke organisatie bepaalde kosten niet kan innen,
bijvoorbeeld door faillissement of omdat de persoon in kwestie niet achterhaald kan worden,
kunnen die oninbaar verklaard worden. Daarvoor is een collegebesluit nodig. Op de
persoonsgegevens wordt geheimhouding opgelegd.
Besluit - Het college besluit:
1. de in de bijlage vermelde vorderingen met een totaalbedrag van € 13.052,61 oninbaar te
verklaren;
2. het oninbaar bedrag voor € 13.052,61 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.

03.05

RIB Nadere toelichting op ruimtegebruik Brinkhuis
Korte inhoud: In de aanloop naar besluitvorming over de huisvesting van het
gemeentebestuur zijn bij de raad vragen gerezen over de huisvesting van huurders in het
Brinkhuis. Met deze RIB beantwoordt het college die vragen.
Besluit - Het college besluit de raadsinformatiebrief "Nadere toelichting op ruimtegebruik
Brinkhuis" vast te stellen.

Besluitenlijst dinsdag 25 januari 2022

Pagina 2 van 4

04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Definitief locatiebesluit ondergrondse container Pastoor Hendrikspark
Korte inhoud: Definitief locatiebesluit voor het plaatsen van ondergrondse containers door de
GAD.
Besluit - Het college besluit:
1. kennis te nemen van Nota 4 'Locaties ondergrondse containers Laren' van de
Grondstoffen- en AfvalstoffenDienst (GAD); kenmerk 22.0000620;
2. akkoord te gaan met het definitief locatieplan van de opstelplaats van de Ondergrondse
containers aan het Pastoor Hendrikspark.

04.02

Informatienota: Factsheet Sportief & Gezond BEL, sept-dec 2021
Korte inhoud: De buurtsportcoaches van Sportief & Gezond BEL hebben een factsheet
gemaakt waarin alle werkzaamheden van sept-dec 2021 goed zijn weergegeven. Dit geeft
een mooie weergave van hetgeen de buurtsportcoaches realiseren.
Besluit - Het college besluit kennis te nemen van bijgevoegde informatienota en factsheet en
deze aan de gemeenteraad toe te zenden.

04.03

Sanctiebeleid bomenkap Laren
Korte inhoud: Het college stelt het sanctiebeleid bomenkap Laren vast waarin beleidsregels
zijn opgenomen teneinde de toepassing van handhavingsinstrumenten v.w.b. bomenkap te
reguleren.
Besluit - Het college van Laren besluit:
1. het sanctiebeleid bomenkap Laren vast te stellen, onder voorbehoud van het vaststellen
van de Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Laren 2020
(eerste wijziging) door de gemeenteraad;
2. dit beleidsstuk in werking te laten op het tijdstip dat de Verordening tot wijziging van de
Algemene plaatselijke verordening Laren 2020 (eerste wijziging) in werking treedt;
3. kennis te nemen van bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze raadsinformatiebrief
inclusief het beleidsstuk ter kennisname door te zenden naar de gemeenteraad.

04.04

Nadere regels hoogte geldelijke bijdrage financiële herplantplicht.
Korte inhoud: In de Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Laren
2020 (eerste wijziging) is bepaalt dat, indien niet ter plaatse dan wel elders op het perceel
kan worden herplant, het bevoegd gezag een financiële verplichting kan opleggen om een
geldelijke bijdrage te storten in het gemeentelijk herplantfonds. Deze nadere regels gaan
over de wijze waarop het college de hoogte van de geldelijke bijdrage vaststelt bij het
opleggen van een financiële herplantplicht.
Besluit - Het college besluit:
1. de nadere regels hoogte geldelijke bijdrage financiële herplantplicht Laren vast te stellen,
onder voorbehoud van het vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Algemene
plaatselijke verordening Laren 2020 (eerste wijziging) door de gemeenteraad;
2. deze nadere regels in werking te laten treden op het tijdstip dat de Verordening tot
wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Laren 2020 (eerste wijziging) in
werking treedt;
3. deze nadere regels ter kennisname door te zenden naar de gemeenteraad.
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05

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

06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 1 februari 2022.
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