DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

14 juni 2022
Raadhuis Laren
10:00 uur
13:00 uur
N. Mol
S. van Waveren

Aanwezig

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

Afwezig

01

Portefeuille: allen

01.01

Openbare besluitenlijst d.d. 7 juni 2022
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

(Her)benoeming voorzitter en leden van de commissie voor de bezwaarschriften.
Korte inhoud: Bij aanvang van een nieuwe gemeenteraadsperiode dienen de voorzitter en
leden van de commissie voor de bezwaarschriften opnieuw benoemd te worden.
Besluit - Het college besluit de voorzitter en de leden van de commissie voor de
bezwaarschriften te (her)benoemen voor de gemeenteraadsperiode 2022 -2026.

02.02

Deelname netwerk K-80
Korte inhoud: Een aantal kleine gemeenten heeft het initiatief genomen een
samenwerkingsverband, K80, op te richten om steviger te lobbyen voor de positie van kleine
gemeenten bij ministeries en binnen de VNG. Het college wordt gevraagd af te wegen of het
hierbij wil aansluiten.
Besluit – Het college besluit:
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1. aan te sluiten bij het netwerk K80 voor een periode van 1 jaar en daarna voortzetting te
evalueren;
2. de kosten van ca. €2.200 te verantwoorden op kostenplaats 93010003 ‘Bestuurlijke
Samenwerking’;
3. de raad met een raadsinformatiebrief te informeren

03

Portefeuille: wethouder J.G. van Midden

03.01

Vaststellen van de jaarstukken 2021
Korte inhoud: Instemmen met de jaarstukken 2021 en deze ter vaststelling aanbieden aan de
raad
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met de jaarstukken 2021 (Jaarverslag en jaarrekening &
Uitvoeringsinformatie) met een voordelig saldo van € 2.078.167,=;
2. kennis te nemen van de controleverklaring en het accountantsverslag behorend bij de
jaarstukken 2021;
3. bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit ter vaststelling aan te bieden aan de
gemeenteraad;
4. kennis te nemen van het voorstel om de niet meer benodigde Reserve Compensatie
Inkomensderving Precario ondergronds ad € 114.803,= vrij te laten vallen ten gunste van
de Algemene Reserve;
5. in te stemmen met bijgaande begrotingswijziging 2022/5;
6. de portefeuillehouder financiën te machtigen eventuele tekstuele dan wel cijfermatige
wijzigingen aan te laten brengen in de in de jaarstukken n.a.v. de definitieve
accountantscontrole.

04

Portefeuille: wethouder F. Westerkamp
--

05

Portefeuille: wethouder F.K. de Groot

05.01

GAD-meter 2021
Korte inhoud: Jaarlijks presenteert de Grondstoffen- en Afvalstoffendienst (GAD) een
overzichtelijk beeld over de prestaties van het voorafgaande jaar.
Besluit – Het college besluit:
1. kennis te nemen van de GAD-meter 2021;
2. de begeleidende brief van de GAD en de GAD-meter 2021 aan te bieden aan de raad.

06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 21 juni 2022.
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