DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

24 mei 2022
Raadhuis Laren
10:00 uur
12:30 uur
N. Mol
S. van Waveren

Aanwezig

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

Afwezig

J.G. den Dunnen

01

Portefeuille: allen

01.01

Openbare besluitenlijst d.d. 17 mei 2022
De besluitenlijst wordt met een tekstuele aanpassing vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

Fusie streekarchief
Korte inhoud: Het voorbereiden van de besluitvorming over de fusie tussen Streekarchief
Gooise Meren en Huizen en het Streekarchief Gooi en Vechtstreek
Besluit – Het college besluit:
1. de opdracht aan de ambtelijke organisatie van Gooise Meren en Hilversum te
verstrekken om zorg te dragen voor het voorbereiden van de besluitvorming over de
fusie tussen het archief Gooise Meren en Huizen en het streekarchief Gooi en
Vechtstreek;
2. de Raad middels een raadsinformatiebrief kennis te laten nemen van de voorgenomen
stappen om te komen tot één archiefdienst in de Gooi en Vechtstreek.
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03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis

03.01

Kaderbrief Laren voor begroting jaar 2023
Korte inhoud: Kaderbrief Laren voor begroting jaar 2023
Besluit – Het college besluit:
1. kennis te nemen van de kaderbrief met de kaderstellingen voor opstellen begroting 2023
Laren;
2. de kaderbrief 2023 ter kennisname aan de Raad van Laren aan te bieden;
3. de kaderbrief 2023 te agenderen voor bespreking in de commissie M&F;
4. de kaderbrief 2023 Laren te laten vaststellen door de Raad van Laren;
5. te besluiten de financiële gevolgen vanuit deze kaderbrief op te nemen in begroting 2023
en MJB 2024-2026.

03.02

ENSIA + privacy verantwoording 2021
Korte inhoud: Betreft bestuurlijke verantwoordingsrapportage (samenvatting) van de ENSIA
verantwoording 2021 voor de onderdelen waarover geen eerdere verantwoording is afgelegd
(BRP, PNIK, DigiD, Suwinet en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid) en het
jaarverslag privacy 2021 van de Functionaris Gegevensbescherming.
Besluit – Het college besluit:
1. de informatienota en de bestuurlijke verantwoordingsrapportage ENSIA 2021 ter
kennisname door te zetten naar de raad;
2. kennis te nemen van het jaarverslag privacy 2021 en ter kennisname door te zetten naar
de raad;
3. de raad verzoeken de geheimhouding ten aanzien van de bestuurlijke
verantwoordingsrapportage ENSIA 2021 en het jaarverslag privacy 2021 op grond van
artikel 25, lid 3 Gemeentewet te bekrachtigen.

03.03

Programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 BEL Combinatie voor
zienswijze.
Korte inhoud: Programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 BEL Combinatie
voor zienswijze
Besluit – Het college besluit:
1. de raad voor te stellen in te stemmen met de ‘Ontwerpbegroting 2023 en
meerjarenraming 2024-2026’ van de GR BEL Combinatie;
2. de raad voor te stellen een zienswijze in te dienen bij het BEL Bestuur.
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Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Raadsinformatiebrief stand van zaken verkoop Raadhuis
Korte inhoud: Dit betreft een voorstel om de gemeenteraad te informeren over de stand van
zaken van de verkoop van het Raadhuis.
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met de raadsinformatiebrief “Stand van zaken verkoop Raadhuis”;
2. de raadsinformatiebrief door te geleiden naar de raad.
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04.02

Verkoop percelen grond achter de aan Zevenend/Barbiersweg te Laren aan de
eigenaren van de woningen
Korte inhoud: De eigenaren van de Zevenend/Barbiersweg te Laren hebben een verzoek
gedaan om een stuk grond achter hun woningen te kopen van de gemeente Laren. De
bewoners willen de percelen bij hun tuin betrekken. De verzoekers hebben reeds, onder
voorbehoud van goedkeuring door het college, de aanbieding van de grond geaccepteerd.
De overeengekomen verkoopprijs bedraagt voor de totale percelen in totaal € € 52.325,-.
Ook wordt geadviseerd om de komende 5 jaar de Japanse Duizendknoop te bestrijden (op
het perceel welke in gemeente eigendom blijft).
Besluit - Het college besluit:
1. de stukken grond te verkopen aan de eigenaren van de percelen achter de
Zevend/Barbiersweg te Laren;
2. aan deze verkoop voorwaarden en condities te verbinden zoals de m² prijs van 175,00
per m² en de kwalitatieve verplichting van de haag te verplaatsen naar nieuwe erfgrens;
3. in te stemmen om een gedeelte van, de verkoopopbrengst (circa € 12.500,-), in te zetten
om de gemeente grond naast het pad in te richten met grasmatten en van bloembollen te
voorzien, en om de Japanse duizendknoop de komende 5 jaar te bestrijden, op het
perceel, welke in gemeente eigendom blijft, zie bijlage 2;
4. de inkomsten te verantwoorden op kostenplaats Beheer overige gronden/opbrengst
grondverkopen (93030000/531000).

05

Portefeuille: wethouder J.G.D. den Dunnen

05.01

Jaarverantwoording Kinderopvang 2021 gemeente Laren
Korte inhoud: Jaarlijks legt de gemeente verantwoording af over handhaving en toezicht
kinderopvang aan de inspectie van het onderwijs (tweedelijns toezicht). Er wordt een verslag
opgesteld dat inzicht geeft op welke wijze de gemeente invulling geeft aan haar
bevoegdheden. De minister baseert zich voor zijn landelijk oordeel over het gemeentelijk
toezicht en handhaven op deze verantwoording. Het verslag wordt ter kennisname aan de
Raad gebracht.
Besluit – Het college besluit:
1. de Jaarverantwoording Kinderopvang 2021 gemeente Laren vast te stellen;
2. de raad via een informatiebrief in kennis te stellen van genoemde verantwoording;
3. de vastgestelde jaarverantwoording te zenden aan de Inspectie van het Onderwijs.

06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 31 mei 2022.

Besluitenlijst dinsdag 24 mei 2022

Pagina 3 van 3

