DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

16 maart 2021
Raadhuis Laren
10:00 uur
13:00 uur
N. Mol
S. van Waveren

Aanwezig
Afwezig

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

01

Portefeuille: allen

01.01

Openbare besluitenlijst d.d. 9 maart 2021
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

Beantwoording vragen "Onrust op de Brink"
Korte inhoud: Dhr. Van Goozen (Larens Behoud) heeft op 23 februari schriftelijke vragen
gesteld over het verkeer op de Brink. Met dit besluit stelt het college de antwoorden op die
vragen vast.
Besluit – Het college besluit:
1. de antwoorden op de schriftelijke vragen over "onrust op de Brink" vast te stellen;
2. de gemeenteraad met bijgaande brief te informeren.
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03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis

03.01

Afsluiten investeringskredieten in de Jaarstukken gemeente Laren 2020
Korte inhoud: Het afsluiten van investeringen komt jaarlijks terug op de agenda van het
college, zodat duidelijk is hoe de splitsing afgesloten investeringen versus lopende
investeringen in de jaarrekening moet worden opgenomen.
Besluit - Het college besluit akkoord te gaan met de voorgestelde af te sluiten investeringen
en dit te laten verwerken in de jaarstukken 2020.

03.02

Uitvoeringsplan (UP-GRP) 2020-2021
Korte inhoud: In het Gemeentelijk Rioleringsplan Laren (GRP) staan op hoofdlijnen de
gemeentelijke waterzorgtaken beschreven. Jaarlijks stelt het college het
Uitvoeringsprogramma GRP vast.
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met het UP-GRP 2021;
2. de middelen voor objectmaatregelen (jaarschijf 2021) € 56.240,00 uit de
investeringsplanning van de begroting 2021 vrij te laten vallen.

03.03

Controle- en verantwoordingsprotocol sociaal domein regio G&V 2020
Korte inhoud: Voor de controle dit jaar op het sociaal domein binnen de regio G&V is er een
controleprotocol opgesteld. Dit protocol wordt door de accountant gehanteerd om de controle
voor de jaarrekening uit te voeren. Ten opzichte van voorgaande jaren zijn de getroffen
maatregelen met betrekking tot de Corona crisis (continuïteitsbijdrage) toegevoegd. Het
controleprotocol wordt vastgesteld door de deelnemende gemeenten.
Besluit - Het college besluit het controle- en verantwoordingsprotocol 2020 voor de regio
G&V met betrekking tot het sociaal domein vast te stellen.

04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Vaststelling bestemmingsplan Onderstation Crailo
Korte inhoud: Er is een bestemmingsplan voorbereid voor de bouw nieuw onderstation
(elektriciteitsstation) op Crailo. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 18 december 2020 tot
en met donderdag 28 januari 2021 ter inzage gelegen ten behoeve van het indienen van
zienswijzen door een ieder. Er zijn 5 zienswijzen/vooroverlegreacties ingediend, die zijn
behandeld in bijgevoegde Nota van Beantwoording. De zienswijzen hebben geleid tot enkele
wijzigingen van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt u aangeboden ter
vaststelling.
Besluit – Het college besluit:
1. de raad voor te stellen in te stemmen met de Nota van Beantwoording
ontwerpbestemmingsplan ‘Onderstation Crailo’;
2. de raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen ten behoeve van
bovengenoemd bestemmingsplan;
3. de raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Onderstation Crailo’, overeenkomstig de
geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0417.LRNOnderstationCra-va01 met bijbehorende bestanden en volledige
papieren verbeelding, gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de Nota van
Beantwoording, zoals bedoeld onder 1;
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4. de raad te verzoeken uw college te machtigen in eventuele verdere procedures op grond
van de Wet ruimtelijke ordening, die naar aanleiding van dit besluit worden gevoerd, in
rechte schriftelijk en mondeling te vertegenwoordigen.

04.02

Regionaal Woonakkoord Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: Ter uitvoering van haar Woonagenda 2020-2025 sluit de provincie Noord
Holland woonakkoorden met de regio’s. In de Gooi en Vechtstreek is ervoor gekozen om de
gedeelde ambities van portefeuillehouders en woningcorporaties ten aanzien van bouwen en
betaalbaarheid in het Woonakkoord op te nemen. Het Woonakkoord vormt tegelijk richtsnoer
én inspiratie voor verdere uitwerking in lokaal beleid.
Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen met concept Woonakkoord regio Gooi en Vechtstreek van alle gemeenten
en woningcorporaties in de regio en de provincie Noord Holland;
2. de wethouder wonen te mandateren het Woonakkoord te ondertekenen;
3. de raad te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief (RIB).

05

Portefeuille: wethouder J. den Dunnen

05.01

Preventie- en Handhavingsplan alcohol en drugs 2021 t/m 2024
Korte inhoud: Gemeenten zijn verplicht elke vier jaar een integrale aanpak inzake
alcoholgebruik vast te stellen: het Preventie- en Handhavingsplan. Het Preventie- en
Handhavingsplan alcohol en drug 2021 – 2024 beschrijft de belangrijkste maatregelen die de
regiogemeenten en GGD nemen om het alcohol- en drugsgebruik onder met name jongeren
te voorkomen en terug te dringen. De GGD heeft in samenwerking met preventie-, toezichten handhavingscollega’s van alle regiogemeenten het preventie en handhavingsplan
opgesteld.
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen het Preventie- en Handhavingsplan
alcohol en drugs 2021 t/m 2024 vast te stellen.

05.02

Offerte en RIB traject waardengericht werken
Korte inhoud: De betaalbaarheid van het sociaal domein staat onder druk. Om het sociaal
domein (financieel) gezond te houden zijn de afgelopen periode keuzes gemaakt in de vorm
van besparingsmaatregelen. Al deze keuzes dienen in samenhang te worden gemaakt. Het
traject waardengericht werken draagt bij aan de samenhang.
Besluit – Het college besluit:
1. kennis te nemen van het traject waardengericht werken binnen het Sociaal Domein;
2. in te stemmen met de offerte van Stimulansz om te komen tot een gedeeld
waardenkader;
3. de kosten van € 3.089,- te dekken uit de stelpost Sociaal Domein ten behoeve van nieuw
beleid;
4. de raad te informeren met bijgevoegde informatiebrief traject waardengericht werken.

06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 23 maart 2021.
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