DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

22 maart 2022
Schriftelijk
10:00 uur
12:00 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. 15 maart 2022
De besluitenlijst wordt met een tekstuele aanpassing vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

Aanwijzen ambtenaar ingevolge artikel 2.8 lid 2 onder e Wet basisregistratie personen
Korte inhoud: De wet BRP (Basisregistratie personen) schrijft voor dat het college van B&W,
gelet op artikel 2.8, lid 2 onder e, een ambtenaar moet aanwijzen ten overstaan van wie een
verklaring onder eed of belofte (VOE) kan worden afgelegd.
Besluit - Het college besluit A.G.F. Janssen en P.M. van Dijk met terugwerkende kracht met
ingang van 15 maart 2022 aan te wijzen als ambtenaar ingevolge artikel 2.8, lid 2 onder e,
van de wet BRP voor het opmaken van verklaringen onder ede en belofte.

03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis

03.01

Toezicht bij aanleg glasvezel
Korte inhoud: In dit voorstel wordt instemming gevraagd voor de inzet van een
toezichthouder, projectleider en externe adviseurs bij de aanleg van glasvezel Laren.
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Daarmee wordt geborgd dat de kwaliteit van het uitgevoerde werk in de openbare ruimte
voldoende is. De kosten van de inzet worden ruimschoots gedekt door de vergoeding die de
gemeente ontvangt voor de aanleg.
Besluit – Het college besluit de raad het volgende besluit voor te leggen:
1. instemmen met het inhuren van een toezichthouder, projectleider en externe adviseurs
voor de aanleg van glasvezel in Laren;
2. besluiten om het budget voor de toezichthouder, projectleider en externe adviseurs ad €
101.680 in 2022 beschikbaar te stellen;
3. de raming voor de incidentele baten, in verband met de aanleg van glasvezel, voor 2022
vast te stellen op € 207.680;
4. besluiten om het voordeel in 2022 te storten in de bestemmingsreserve “Onderhoud
wegen (ivm glasvezel)”;
5. in de kadernota 2023/begroting 2023 en meerjarenraming 2024 t/m 2026 op te nemen
om voor de jaarschijven 2023 t/m 2026 jaarlijks € 26.500 uit de bestemmingsreserve
“Onderhoud wegen (ivm aanleg glasvezel) te onttrekken en beschikbaar te stellen voor
herstelwerkzaamheden aan wegen, straten en pleinen in de komende jaren;
6. begrotingswijzing XX-2022 vast te stellen.
04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Infographic Max Vitaal gezondheidstesten 2021
Korte inhoud: De buurtsportcoaches van Sportief & Gezond BEL hebben eind 2021 Max
Vitaal Gezondheidstesten georganiseerd. Alle inwoners uit Laren tussen de 65 en 80 jaar
hebben een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan deze gezondheidstesten. In de
bijgevoegde infographic staan de resultaten weergegeven.
Besluit – Het college besluit kennis te nemen van bijgevoegde Infographic en deze aan de
gemeenteraad toe te zenden.

04.02

Contouren uitvoeringsprogramma SPV 2030
Korte inhoud: Er is door de provincie Noord Holland samen met de regiogemeenten in de
Gooi en Vechtstreek een Contouren Uitvoeringsprogramma SPV 2030 opgesteld. Met dit
voorstel wordt dit document aangeboden aan het college en vervolgens via een
Raadsinformatiebrief aan de raad. Zo kan dit belangrijke onderwerp in de overdracht naar de
nieuwe raad worden meegenomen en ook onderdeel uitmaken van de
coalitieonderhandelingen en de opstelling van het collegeprogramma 2022-2026.
Besluit – Het college besluit:
1. kennis te nemen van het Contouren Uitvoeringsprogramma SPV 2030 Gooi en
Vechtstreek en de inhoud mee te nemen in de overdracht naar het nieuwe college;
2. de raad middels een raadsinformatiebrief te informeren over het Contouren
Uitvoeringsprogramma SPV 2030 Gooi en Vechtstreek.

04.03

Regio Gooi en Vechtstreek machtigen.
Korte inhoud: Gemeenten werken samen in een regionale aanpak voor zonnepanelen op
bedrijfsdaken. Deze aanpak heet Zonwinst. Voor financiering van de projectkosten in 2022
kan gebruik gemaakt worden van een nieuwe provinciale subsidieregeling. Regio Gooi en
Vechtstreek kan alleen gebruik maken van deze regeling als zij is gemachtigd door de
gemeenten.
Besluit – Het college besluit:
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1. regio Gooi en Vechtstreek te machtigen voor het aanvragen van SEB-subsidie 2022
t.b.v. uitvoering Zonwinst;
2. het bijgevoegde Machtingsbesluit te ondertekenen.

05

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

06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 29 maart 2022.

Besluitenlijst dinsdag 22 maart 2022

Pagina 3 van 3

