DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

10 mei 2022
Raadhuis Laren
10:30 uur
12:30 uur
P.A.M. Calis
S. van Waveren

Aanwezig

P.A.M. Calis, A.H.M. Stam, J.G. den Dunnen, S. van Waveren

Afwezig

N. Mol

01

Portefeuille: allen

01.01

Openbare besluitenlijst d.d. 3 mei 2022
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol
--

03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis

03.01

Zienswijze ontwerp meerjarenbegroting MRA 2021 – 2024.
Korte inhoud: De meerjarenbegroting van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is onderdeel
van de MRA samenwerkingsafspraken en gekoppeld aan de reeds vastgestelde MRA
agenda 2020 – 2024. De meerjarenbegroting gaat in op de verdeling van de financiële
middelen om de in MRA agenda vastgestelde doelen te realiseren. Gemeenteraden en
staten hebben de gelegenheid om met een zienswijze hun wensen en bedenkingen op de
ontwerp meerjarenbegroting kenbaar te maken bij de MRA. In het najaar legt het MRA
bestuur een definitieve meerjarenbegroting ter vaststelling voor aan de gemeenteraden en
staten.
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Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen met de concept-zienswijze;
2. de raad voor te stellen deze (via de regio) in te dienen.

03.02

Goois Natuur Reservaat (GNR) verzoekt om een zienswijze t.a.v. de begroting 2023 ,
kennisname 1e beg
Korte inhoud: Door het bestuur van het GNR wordt, vanuit besluitvorming in haar bestuur, nu
de begroting 2023 en de meerjarenbegroting voorgelegd voor het indienen van een
eventuele zienswijze door de participanten. Deze begroting 2023 is mede voortgekomen uit
het reeds opgestelde, en nu licht bijgestelde beleidsplan 2020. Tevens wordt voorgelegd
begrotingswijziging 2022-1 en concept jaarrekening 2021.
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met de aangeboden stukken en deze door te geleiden naar de raad;
2. de raad voor te stellen om in te stemmen met de stukken.

03.03

Zienswijze op begroting 2023 en resultaatbestemming 2021 van de Regio Gooi en
Vechtstreek.
Korte inhoud: De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te
dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023 en resultaatbestemming 2021.
Besluit – Het college besluit:
1. de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de begroting 2023;
2. de raad voor te stellen in te stemmen met de resultaatbestemming 2021.

04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Aflossing zekerheidshypotheek Goede Herder te Laren
Korte inhoud: Notariaat Eemmeer heeft gevraagd wat de eigenaar van de woning bij
overdracht moet aflossen inzake de gesloten zekerheidshypotheek (zie bijlage) ten gunste
van de gemeente Laren.
Besluit – Het college besluit:
1. royement te verlenen voor de hypothecaire inschrijving na betaling van het af te lossen
bedrag ad € 188.885,03 conform achterliggende berekening;
2. het notariskantoor te bevestigen dat de in de akte van levering opgenomen "bijzondere
bepalingen” na betaling van het onder 1 genoemde bedrag zijn uitgewerkt en kunnen
vervallen;
3. de royementsvolmacht te laten ondertekenen door de loco burgemeester, de heer P.A.M.
Calis;
4. het aflossingsbedrag van € 188.885,03, waarvan twee/derde gedeelte groot is ad.
€ 125.923,35 te verantwoorden op kostenplaats 93030000 Overige gebouwen en
gronden, kostensoort 531000 Opbrengst van grondverkopen en een/derde gedeelte
groot ad. € 62.961,68 deel van de opbrengst laten boeken op 93080002 Incidentele
baten en lasten, kostensoort 538000 Overige goederen en diensten onder vermelding
van "Deel opbrengst GH8 zekerheidshyp tbv R93036 Soc huurwoningen”.
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04.02

Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse Bedrijven
Korte inhoud: Op 26 oktober 2021 heeft het college van Gedeputeerde Staten (GS) van de
provincie Noord-Holland besloten om het Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse
bedrijven 2022-2025 te ondertekenen en de bijbehorende uitvoeringsregeling Subsidie
Energiebesparing bij Bedrijven Noord-Holland (SEB) 2021 vast te stellen.
Besluit – Het college besluit:
1. de bijgevoegde Intentieovereenkomst Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse
Bedrijven 2022-2025 aan te gaan;
2. de portefeuillehouder Duurzaamheid te machtigen om de intentieovereenkomst namens
het college van B&W te ondertekenen.

04.03

Collegevoorstel en raadsinformatiebrief t.a.v. Gazprom Energy
Korte inhoud: De gemeenten en Regio Gooi en Vechtstreek hebben een contract met
Gazprom Energy NL en dienen deze voor 10 oktober 2022 te ontbinden volgens het 5e
Europese sanctiepakket (Verordening (EU) nr. 833/2014) van 8 april jl. De gemeenten en
Regio zetten in op het collectief ontbinden en opnieuw aanbesteden van de contracten
volgens een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (enkelvoudige onderhandse
aanbesteding) op basis van dwingende spoed voor de rest van 2022 en 2023.
Besluit – Het college besluit:
1. als collectief van zeven gemeenten en Regio Gooi en Vechtstreek de
leveringsovereenkomst aardgas met Gazprom Energy NL te ontbinden en opnieuw aan
te besteden waarbij de coördinatie bij de Regio wordt gelegd;
2. inzetten op een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (enkelvoudige
onderhandse aanbesteding) op basis van dwingende spoed (artikel 2.32 lid 1 sub c
Aanbestedingswet 2012);
3. de gemeenteraad te informeren via bijgevoegde RIB.

05

Portefeuille: wethouder J.G.D. den Dunnen

05.01

Offerte aanvraag Onderwijs Jeugd Arrangement schooljaar 2022/2023 e.v.
Korte inhoud: Het beschrijvend document ten behoeve van de inkoop is opgesteld i.s.m. de
scholen en bevat een beschrijving van het Onderwijs Jeugd Arrangement, het programma
van eisen en informatie over de procedure. Aan de bestuurders van het PFHO wordt
gevraagd het beschrijvend document vast te stellen, zodat we de inkoopprocedure kunnen
starten (onder voorbehoud van de definitieve besluitvorming in de afzonderlijke colleges).
Met dit tijdspad hebben de genoemde scholen en leerlingen voor de zomervakantie
helderheid over de voortzetting van de werkwijze.
Besluit – Het college besluit de offerteaanvraag inkoop Onderwijs Jeugd Arrangementen
vast te stellen.

06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 17 mei 2022.
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