DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

dinsdag 25 mei 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. 18 mei 2021
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol
--

03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis

03.01

Verzoek subsidieaanvraag Coronafonds
Korte inhoud: Na de sluitingsdatum is er nog een subsidieverzoek binnengekomen voor het
gemeentelijk coronafonds. Er zijn geen bijzondere redenen om af te wijken van de
vastgestelde beleidsregels.
Besluit - Het college besluit het verzoek om subsidie af te wijzen, omdat het buiten de
aanvraagtermijn is ontvangen.

03.02

Visie Brinkhuis
Korte inhoud: Deze ‘Visie Brinkhuis’ geeft richting en kaders voor het college bij de
ontwikkeling van het Brinkhuis, het maatschappelijke hart van Laren.
Besluit – Het college besluit:
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1. de ‘Visie Brinkhuis’ ter vaststelling aan de raad aan te bieden;
2. de raad voor te stellen begrotingswijziging 9 vast te stellen en daarmee eenmalig
€100.000,- te onttrekken aan de algemene reserve voor organisatiekosten en kleine
fysieke maatregelen;
3. vooruitlopend op vaststelling van de visie opdracht te geven:
a. voortvarend verder te gaan met de uitvoering van module 1 (bedrijfsvoering op orde);
b. een kwartiermaker aan te stellen die opdracht krijgt (1) de versterking van de
samenhang en programmering direct ter hand te nemen en (2) een voorstel voor de
structurele governance op te stellen.

03.03

Opdracht kwartiermaker Brinkhuis
Korte inhoud: Het college heeft bij het vaststellen van de Visie Brinkhuis besloten om een
kwartiermaker aan te stellen, die (1) de versterking van samenhang en programmering direct
ter hand neemt en (2) een voorstel uit te werken voor de governance. Met dit voorstel wordt
daar invulling aan gegeven.
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met de opdracht aan dhr. Schouten om als kwartiermaker voor het
Brinkhuis op te treden;
2. de kwartiermaker opdracht te geven om voor 15 juli een voorstel voor de governance van
het Brinkhuis te doen;
3. de kwartiermaker opdracht te geven tegelijkertijd, in samenspraak met de gebruikers van
het Brinkhuis direct de programmering en samenwerking te gaan verbeteren;
4. de kosten te dekken uit het budget staf-/advieskosten.

03.04

Vaststellen van de jaarstukken 2020
Korte inhoud: Instemmen met de jaarstukken 2020 en deze ter vaststelling aanbieden aan de
raad.
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met de jaarstukken 2020 (Jaarverslag en jaarrekening &
Uitvoeringsinformatie) met een nadelig saldo van € 24.350;
2. kennis te nemen van de controleverklaring en het accountantsverslag behorend bij de
jaarstukken 2020;
3. bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit ter vaststelling aan te bieden aan de
gemeenteraad;
4. 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.

03.05

Verstedelijkingsstrategie 2030/2050 Metropoolregio Amsterdam
Korte inhoud: Versie 2 van het Verstedelijkingsconcept MRA wordt aangeboden aan de
colleges en gemeenteraden voor wensen en opvattingen. Tussen 17 mei en 12 juli 2021
loopt de periode voor het kunnen meegeven van wensen en opvattingen voor het traject van
de verstedelijkingsstrategie MRA via een zienswijzeprocedure. Bijgevoegd zit een concept
zienswijzereactie die door de Regio is voorbereid.
Besluit - Het college besluit:
1. de gemeenteraad voor te stellen om geen aanvullende wensen en bedenkingen in te
dienen aanvullend of afwijkend op de zienswijzereactie die regionaal is voorbereid;
2. via de regio Gooi en Vechtstreek de reactie door te geven aan de MRA.
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03.06

Kadernota
Korte inhoud: De Kadernota geeft een beeld van de actuele financiële positie van de
gemeente en vormt het kader voor het opstellen van de begroting voor 2022.
Besluit – Het college besluit de Kadernota 2022-2025 aan de gemeenteraad aan te bieden.

04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Voortgang Implementatie Omgevingswet mei 2021
Korte inhoud: Bij de vaststelling van het Programmaplan Implementatie Omgevingswet in
januari 2021 is toegezegd dat het bestuur periodiek geïnformeerd wordt over de voortgang
van de implementatie.
Besluit - Het college besluit:
1. kennis te nemen van de voortgang implementatie Omgevingswet (mei 2021)
2. de raad door middel van bijgevoegde Raads Informatie Brief (RIB) over de voortgang te
informeren.

04.02

Intentieverklaring SPV 2030 Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: Provincie Noord Holland heeft een intentie verklaring opgesteld om
wegbeheerders te betrekken bij het Rijksprogramma Strategisch Plan Verkeersveiligheid
2030 (SPV). De intentieverklaring heeft als doel om commitment te krijgen bij alle overheden
om samen verder op te trekken tot een Regionaal uitvoeringsprogramma. Dit
uitvoeringsprogramma dient bij te dragen aan de doelstelling van het rijk om te komen tot
meer verkeersveiligheid en minder verkeersslachtoffers.
Besluit – Het college besluit:
1. akkoord te gaan met de inhoud van de door de provincie Noord Holland opgestelde
intentieverklaring SPV 2030;
2. de wethouder, welke deelneemt aan het PFHO G&V, te mandateren de intentieverklaring
SPV 2030 - namens het college - te tekenen op 28 mei 2021.

04.03

Raadsvragen over Proces rond Natuurverbinding N525
Korte inhoud: De fracties Larens Behoud en D66 hebben vragen gesteld over het proces
rond de Natuurverbinding N525.
Besluit - Het college besluit:
1. kennis te nemen van de raadsvragen over Proces rond Natuurverbinding N525 en in te
stemmen met de antwoorden zoals geformuleerd in bijgevoegde Raads Informatiebrief
(RIB);
2. de RIB "Proces rond de Natuurverbinding N525" naar de raad te sturen.

05

Portefeuille: wethouder J.G.D. den Dunnen

05.01

Jaarverantwoording Kinderopvang 2020 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.
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Besluit – Het college besluit:
1. de Jaarverantwoording Kinderopvang 2020 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.

05.02

Beantwoording brief adviesraad Sociaal Domein HBEL
Korte inhoud: Reactie op brief van de adviesraad Sociaal Domein HBEL van 25 maart jl.
Besluit – Het college besluit de adviesraad Sociaal Domein HBEL met bijgevoegde brief te
informeren over de door hun gestelde vragen in hun brief van 25 maart jl.

05.03

Afrekening subsidie Versa Welzijn 2020
Korte inhoud: Versa Welzijn heeft uitgebreid het subsidie 2020 verantwoord. Zowel
inhoudelijk via een jaarverslag als financieel met de jaarrekening 2020. De verantwoording is
helder en voldoet aan de afgesproken prestaties.
Besluit – Het college besluit in te stemmen met de verantwoording van Versa en de subsidie
2020 vast te stellen op € 403.034,--.

.06

Rondvraag

-Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 1 juni 2021.
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