DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W
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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. 19 januari 2021
De besluitenlijst d.d. 19 januari 2021 wordt met een tekstuele aanpassing vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

Kadernota Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2022
Korte inhoud: -Besluit – Het college besluit in te stemmen met de zienswijze op de Kadernota
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2022 zoals weergegeven in bijgevoegde brief.

02.02

Benoemen stembureauleden verkiezingen maart 2021
Korte inhoud: Voor iedere verkiezing benoemt het college van burgemeester en wethouders
voor de stembureaus de voorzitters, leden, plaatsvervangende leden en tellers
Besluit – Het college besluit:
1. akkoord te gaan met de benoeming van de voorzitters, leden, plaatsvervangende leden
en tellers;
2. het gevraagde mandaat te verlenen.
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02.03

Deelname transitiecommissie MRA
Korte inhoud: -Besluit - Het college besluit te verzoeken om binnen de regio Gooi en Vechtstreek bijgepraat
te worden over de ontwikkelingen in de regiegroep Metropoolregio Amsterdam (MRA).

03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis

03.01

Beantwoording schriftelijke vragen D66 over informatieveiligheid
Korte inhoud: Met dit besluit stelt u de beantwoording op de vragen van D66 vast. Daarbij
wordt kort openbaar antwoord gegeven en een uitgebreider antwoord geheim aangeboden
om informatieveiligheid van de gemeente te beschermen.
Besluit – Het college besluit:
1. de beantwoording van de schriftelijke vragen vast te stellen;
2. geheimhouding op te leggen op de bijlage bij de beantwoording, op grond van artikel 25,
lid 2 van de Gemeentewet en artikel 10, lid 2 sub b van de Wet openbaarheid van
Bestuur (WOB)

04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Uitstel Investeringsubsidie Zonnepanelen 2020 't Laer
Korte inhoud: Uitstel aanvraag i.v.m. aanleg zonnepanelen, subsidiebeschikking 2020 - 5 juni
2020.
Besluit – Het college besluit uitstel te verlenen doch uiterlijk uit te voeren in 2021 (de club zal
het reeds ontvangen geld terugstorten aan de gemeente indien niet uiterlijk december 2021
de werkzaamheden aan de zonnepanelen zijn uitgevoerd).

04.03

Ontwerp MRA-programma Circulaire economie 2020-2025
Korte inhoud: De Regio Gooi- en Vechtstreek heeft een gezamenlijke reactie voorbereid op
het ontwerp MRA-programma Circulaire economie 2020-2025.
Besluit – Het college besluit in te stemmen met de inhoud en verzending van een
gezamenlijke reactie van gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek aan de MRA met
betrekking tot het ontwerp MRA-programma Circulaire economie 2020-2025 en de
onderwerpen Landelijk Betonakkoord en Green Deal Houtbouw.

04.04

Beantwoording raadsvragen art. 32 reglement van orde
Korte inhoud: Overeenkomstig artikel 32 van het ‘Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de raad Laren 2018’ zijn door de fracties van Larens
Behoud, VVD en Groen Laren vragen gesteld. In dit voorstel wordt college gevraagd in te
stemmen met de beantwoording
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van
Larens Behoud, VVD en Groen laren inzake stichting "De Verenigde Kolonie".
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04.05

Raadsinformatiebrief reconstructie Steffenskamp eo
Korte inhoud: Verzoek om raadsinformatiebrief op stellen om de raad nader te informeren
Besluit – Het college besluit de Raadsinformatiebrief Steffenskamp aan de raad aan te
bieden.

04.06

N525, procedure toe- en afritten A1
1. Kennis te nemen van standpunt van de Provincie Noord-Holland (PNH) met betrekking tot
het afronden van de procedure reconstructie op- en afritten A1 en Vredelaan;
2. In principe in te stemmen met de daarin voorgestelde verdeling van de kosten;
3. Opdracht te geven om tot een nadere uitwerking en afspraken te komen met betrokken
partijen.

05

Portefeuille: wethouder J. den Dunnen

05.01

Onderwijs-zorgarrangement Donnerschool 2021-2025
Korte inhoud: In het schooljaar 2019-2020 zijn er 3 onderwijs-zorg pilots gestart vanuit het
Transformatieplan Jeugd: op de Donnerschool, de Wijngaard en de Rebound. De pilot op de
Donnerschool is, na bestuurlijk overleg, verlengd tot de kerstvakantie 2020. In het regionale
portefeuillehouder overleg van 19 november 2020 is besloten dat het
onderwijszorgarrangement bij de Donnerschool gecontinueerd gaat worden.
Besluit – Het college besluit in te stemmen met het persoonsvolgend financieren van
€15.500 per leerling voor het onderwijs-zorgarrangement op de Donnerschool voor leerlingen
uit Laren in de periode 2021-2025

06

Rondvraag
--

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