DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

13 september 2022
Leiden
10:00 uur
12:30 uur
N. Mol
S. van Waveren

Aanwezig
Afwezig
Afwezig

N. Mol, J.G. van Midden, F. Westerkamp, F.K. de Groot, S. van Waveren
--

01

Portefeuille: allen

01.01

Openbare besluitenlijst d.d. 6 september 2022
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

Verrekening neveninkomsten 2021
Korte inhoud: In het kader van de verrekenplicht zoals bepaald in het Rechtspositiebesluit
politieke ambtsdragers, moet over het jaar 2021 vastgesteld worden of verrekening van
neveninkomsten van burgemeester en wethouders aan de orde is. Via een web-applicatie
van het ministerie BZK is aan de burgemeester en wethouders gevraagd naar eventuele
neveninkomsten. Op basis van de individuele opgaven en conform de geldende regels, is
verrekening van neveninkomsten van de burgemeester en wethouders over het jaar 2021
niet aan de orde.
Besluit - Het college besluit vast te stellen dat er -conform bijgaande adviezen van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties- voor de politieke ambtsdragers
van gemeente Laren over 2021 geen sprake is van een verrekenplicht met betrekking tot de
neveninkomsten.
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02.02

Jaarverslag Streekarchief Gooi en Vechtstreek 2021
Korte inhoud: In dit voorstel wordt het verslag van de werkzaamheden door het Streekarchief
uitgevoerd in 2021 voorgelegd ter kennisname. In het verslag wordt kort teruggeblikt op het
verslagjaar alsmede nieuw aangevangen activiteiten. Ook wordt kennis gegeven van de
rechtmatigheid van het archiefbeheer bij het Streekarchief.
Besluit – Het college besluit:
1. kennis te nemen van het jaarverslag Streekarchief Gooi en Vechtstreek 2021;
2. het jaarverslag door middel van de informatienota aan de raad door te leiden.

03

Portefeuille: wethouder J.G. van Midden

03.01

Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht
Korte inhoud: Een Geopark is een door Unesco aangewezen en bekrachtigd gebied waarin
de geschiedenis van de aarde beleefd kan worden. Dit gebied heeft een landschap met
bijzondere en unieke aardkundige, culturele, historische en ecologische waarden. In
Nederland bestaat één officieel Geopark, namelijk Geopark de Hondsrug. In ons gebied is via
een burgerinitiatief de stichting Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht opgericht om ook hier een
officieel Geopark aan te wijzen.
Besluit – Het college besluit:
1. de partnerverklaring Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht te ondertekenen;
2. een reactie aan de provincie Noord-Holland en Utrecht te sturen waarin wij aangeven om
gezamenlijk de juridische bescherming voor het Geopark te bepalen.

03.02

Raadsinformatiebrief toezicht werkzaamheden openbare ruimte
Korte inhoud: Met deze raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over uitvoering van
het toezicht op werkzaamheden in de openbare ruimte en de inzet van het college om dat te
verbeteren
Besluit – Het college besluit de raadsinformatiebrief oplevering Openbare Ruimte na
werkzaamheden vast te stellen en aan de raad te verzenden.

04

Portefeuille: wethouder F. Westerkamp

04.01

Raadsinformatiebrief parkeren omgeving Singer Laren
Korte inhoud: Parkeerdruk is een belangrijk aandachtspunt bij het aantrekkelijker maken van
het centrum van Laren. Daarom wil het college met creatieve oplossingen de schaarse
plekken beter inzetten. We kijken daarbij naar het grotere beeld, maar willen ook lokaal
experimenteren. We grijpen daarbij de verwachte drukte voor de expositie van Kees van
Dongen in Singer aan als pilotproject om het parkeerterrein aan de Hein Keverweg beter te
benutten. In deze Raadsinformatiebrief informeert het college uw raad over het proces en de
inhoud van de aanpak inclusief een globale planning.
Besluit – Het college besluit in deze raadsinformatiebrief de raad te informeren over hoe
wordt omgegaan met de parkeersituatie op het parkeerterrein aan de Oude Drift nabij Singer
Laren.
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05

Portefeuille: wethouder F.K. de Groot
--

06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 20 september 2022.
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