DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

1 februari 2022
Raadhuis Laren
10:00 uur
13:00 uur
N. Mol
S. van Waveren

Aanwezig

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

Afwezig

--

01

Portefeuille: allen

01.01

Openbare besluitenlijst d.d. 25 januari 2022
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

01.02

Vertrouwelijke besluitenlijst d.d. 25 januari 2022
De vertrouwelijke besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

Toestemming verlenen voor het verstrekken van gegevens uit de Basis Registratie
Personen voor de verkiezingen
Korte inhoud: Om aandacht te kunnen schenken aan kiesgerechtigden die vanwege de
leeftijd voor de eerste keer mogen stemmen zijn gegevens uit de Basis Registratie Personen
noodzakelijk.
Besluit - Het college besluit om gegevens uit de Basis Registratie Personen beschikbaar te
stellen om:
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1. aan inwoners die vanwege hun leeftijd voor de eerste keer mogen gaan stemmen,
voorafgaand aan een verkiezing, een door de burgemeester ondertekende felicitatiebrief
en kaart te sturen;
2. één inwoner die op de dag van een verkiezing 18 jaar wordt, te verrassen op het
stembureau met een bos bloemen en certificaat van stemrecht.

02.02

Benoemen leden stembureaus Gemeenteraadsverkiezing 2022
Korte inhoud: Het college van burgemeester en wethouders benoemt voor iedere verkiezing
de voorzitters, de leden, de plaatsvervangende leden en de tellers van de stembureaus.
Besluit – Het college besluit:
1. te benoemen voor de stembureaus voor de gemeenteraadsverkiezing 2022, conform de
bijlage, de voorzitters, leden, plaatsvervangende leden en tellers;
2. het gevraagde mandaat te verlenen om vervangende leden te benoemen;
3. conform de bijlage, een gemeentelijk waarnemer te benoemen voor het mobiele
stembureau met beperkte toegang.

02.03

Collegebrief stand van zaken participatienota
Korte inhoud: Het college is bezig met de voorbereiding van een nieuwe participatienota. Met
deze brief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van het proces en de
uitkomsten van het burgerpanel. Ook wordt aangegeven hoe de nieuwe participatienota zich
verhoudt tot de voostellen die in het kader van de invoering van de Omgevingswet worden
besproken.
Besluit – Het college besluit de raadsinformatiebrief ‘stand van zaken participatienota’ vast
te stellen en aan de raad te verzenden.

02.04

Informatienota voor de gemeenteraad over de Gemeenteraadsverkiezing 2022
Korte inhoud: De gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief te informeren over
over het verkiezingsproces op hoofdlijnen: - de consequenties van de verlenging Tijdelijke
Wet verkiezingen Covid-19 - overige procedures rond de verkiezing.
Besluit – Het college besluit de gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief te
informeren over het verkiezingsproces op hoofdlijnen:
- de consequenties van de verlenging Tijdelijke Wet verkiezingen Covid-19
- overige procedures rond de verkiezing

03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis

03.02

Subsidie politiek café gemeenteraadsverkiezingen
Korte inhoud: De stichting politiek café ’t Gooi is van plan om twee politiek cafés te
organiseren. Daarvoor hebben zij subsidie aangevraagd. De bijeenkomsten zijn voor alle
deelnemende partijen aan de verkiezingen en dragen bij aan de mogelijkheid voor inwoners
om kennis te nemen van de standpunten en kandidaten voordat zij hun stem uitbrengen.
Besluit – Het college besluit
1. een subsidie van maximaal €2.500,- toe te kennen aan stichting Politiek Café ’t Gooi voor
het organiseren van twee politiek cafés in de aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen en
2. de subsidie te dekken op kostenplaats B&W 93010001, kostensoort Overige goederen
en diensten 438099
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04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Grondtransactie nabij Wally Moesweg 14
Korte inhoud: Verkoop van een perceel gemeentegrond en aankoop van stukje particulier
eigendom van de eigenaren van Wally Moesweg 14 te Laren.
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met de grondtransactie waarbij de gemeente Laren:
a) een perceel gemeentegrond verkoopt aan de eigenaren van Wally Moesweg 14 te
Laren ten behoeve van tuinuitbreiding, het perceel is kadastraal bekend gemeente
Laren Noord Holland sectie E nummer 1191, groot 27 m²;
b) een perceel grond koopt van de eigenaren van Wally Moesweg 14 te Laren opdat de
kadastrale grens van Wally Moesweg 14 correct aansluit bij de openbare weg, het te
verkrijgen perceel is kadastraal bekend gemeente Laren Noord Holland, sectie E
nummer 1190, groot 2 m². Per saldo verkoopt de gemeente Laren dus (27-2=) 25 m²
gemeentegrond tegen een tarief voor snippergroen van € 150,- per m² kosten koper.
De koopsom bedraagt hiermee € 3.125,- kosten koper.
2. de netto opbrengst (€ 3.125,- kosten koper) van deze transactie te verantwoorden op
kostenplaats 93030000 / 531000 (opbrengst van grondverkopen Laren);
3. wethouder T. Stam te machtigen om namens de gemeente de notariële akten te
ondertekenen.

05

Portefeuille: wethouder J.G.D. den Dunnen

05.01

Memo ontwikkelingen financiën sociaal domein 2021 (prognose 2)
Korte inhoud: Met deze memo ontvangt de raad de tweede prognose van de verwachte
bestedingen in het sociaal domein in 2021. De prognose is gemaakt op basis van de cijfers
zoals die in november 2021 bekend waren. Het betreffen de bestedingen voor de ingezette
maatwerkvoorzieningen. De eerste prognose heeft de raad in augustus ontvangen.
Besluit – Het college besluit de memo ontwikkelingen financiën Sociaal Domein 2021 te
verstrekken aan de raad.

06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 8 februari 2022.

Voorzitter,

Secretaris,

De heer N. Mol

De heer S. van Waveren
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