DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

23 februari 2021
Teams-vergadering
10:00 uur
12:00 uur
N. Mol
S. van Waveren

Aanwezig
Afwezig
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. 16 februari 2021
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: Voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en
Vechtstreek.
Besluit – Het college besluit de raad voor te stellen:
1. kennis te nemen van de bijgevoegde brieven van de Veiligheidsregio Gooi en
Vechtstreek over het voorstel tot deelname aan een werkgevers vereniging en het
verzoek om de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2016
te wijzigen;
2. gelet op het bepaalde in artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
toestemming te geven aan het college om conform het voorstel van het algemeen
bestuur in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Gooi en
Vechtstreek 2016 per 1 juli 2021;
3. in te stemmen met de zienswijze zoals weergegeven in bijgevoegde brief.
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03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis

03.01

Beantwoording schriftelijke vragen D66 - Bezwaarschriften OZB 2020
Korte inhoud: Met dit besluit stelt het college de antwoorden vast op schriftelijke vragen die
gesteld zijn door de fractie van D66.
Besluit - Het college besluit:
1. de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen "Bezwaarschriften OZB 2020" van de
heer Wegter (D66) vast te stellen;
2. de gemeenteraad met bijgaande Raadsinformatiebrief te informeren.

03.03

Beantwoording schriftelijke vragen VVD/LB over governance vervoersbedrijf
Korte inhoud: De raadsleden De Bondt (VVD) en Loeff (Larens Behoud) hebben schriftelijke
vragen gesteld over de governance van het regionale vervoersbedrijf. Het college
beantwoordt met dit besluit de vragen van de fracties.
Besluit – Het college besluit:
1. de beantwoording van de schriftelijke vragen van de heren De Bondt (VVD) en Loeff
(Larens Behoud) vast te stellen;
2. de raad met bijgaande raadsinformatiebrief daarover te informeren.

04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Kaders Transitievisie Warmte
Korte inhoud: Samen met de gemeenten Wijdemeren, Gooise Meren, Huizen en Laren en
diverse stakeholders werkt de gemeente Laren aan het opstellen van de Transitievisie
Warmte. In deze Transitievisie Warmte beschrijven wij hoe de transitie naar een aardgasvrije
gebouwde omgeving er volgens de huidige inzichten op hoofdlijnen uit gaat zien
Besluit – het college besluit:
1. kennis te nemen van ‘de Bestuurlijke Kadernotie Transitievisie Warmte’ en deze na
vaststelling door de gemeenteraad mee te nemen bij de verdere uitwerking van de
Transitievisie Warmte;
2. het bijgevoegde raadsvoorstel en ‘de Bestuurlijke Kadernotie Transitievisie Warmte’ aan
de gemeenteraad aan te bieden ter besluitvorming.

05

Portefeuille: wethouder J. den Dunnen

05.01

Beantwoording vragen Groen Laren
Korte inhoud: Beantwoording vragen fractie Groen Laren over continuïteit van zorg voor
kinderen en jongeren en de bestuursopdracht 'Naar een financieel gezond sociaal domein'
met het daaruit voortkomende rapport 'Verkenningen naar een financieel gezond sociaal
domein'. portefeuillehouder een aantal mededelingen gedaan. Onze fractie heeft hier vragen
over, de vragen betreffen twee verschillende onderwerpen, i.c. continuïteit van zorg voor
kinderen en jongeren en de bestuursopdracht `Naar een financieel gezond soc iaal domein’
met het daaruit voortkomende rapport `Verkenningen naar een financieel gezond sociaal
domein’.
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Besluit - Het college besluit de raad te informeren met bijgaand informatienota
'Beantwoording vragen Groen Laren'.

06

Rondvraag

--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 2 maart 2021.
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