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Inleiding
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 is een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college van burgemeester en wethouders geïnstalleerd.
Het college is samengesteld op basis van een coalitie tussen Larens Behoud en de VVD. Deze partijen hebben hun beleidsmatige koers voor de jaren 20182022 neergelegd in het Coalitieakkoord van 30 april 2018.
Op basis van dat coalitieakkoord is door het college een uitvoeringsprogramma opgesteld in de vorm van dit collegeprogramma. Dit programma is
richtinggevend op hoofdlijnen en opgesteld onder verantwoordelijkheid van het college.
Wij zien het collegeprogramma als een sturingsdocument voor meerjarig beleid. Dat betekent echter niet dat het collegeprogramma een statisch document
is. Ontwikkelingen in en buiten onze gemeente kunnen leiden tot tussentijdse bijstelling van doelen en plannen.
Het college wil met dit programma voor de raad een concreet aangrijpingspunt bieden voor haar kaderstellende en controlerende rol. De raad kan op basis
hiervan enerzijds de strategische meerjarige kaders stellen voor de komende periode en anderzijds de invulling van die kaders door het college tussentijds
en achteraf controleren. Voor het college is het programma sturend voor de meerjarige planning en uitvoering van door de raad geaccordeerd beleid. In die
zin vormt het tevens een meerjarig kader voor het opstellen van de jaarlijkse programmabegrotingen.
De financiële consequenties zijn voor zover mogelijk in beeld gebracht. Op dit moment zijn niet alle ambities al financieel afgedekt. Het college wil hier als
volgt mee omgaan:
- structurele lasten worden structureel gedekt, door middel van ombuigingen binnen het programma of door middel van extra baten
- incidentele lasten kunnen uit incidentele baten dan wel vrij beschikbare reserves worden gedekt
- ieder jaar zal bij de kadernota en begroting de afweging worden gemaakt in hoeverre activiteiten uit het collegeprogramma uitgevoerd kunnen worden.
Plaatsbepaling
Het collegeprogramma vormt vanuit zijn aard de basis voor de planning- & controlecyclus. Die start met input vanuit het programma voor de jaarlijkse
kadernota en zal van daaruit leiden tot een jaarlijkse doorvertaling in de programmabegroting. De tussentijdse verantwoording en rapportage over de
beleidsdoelen krijgt zijn beslag in de zomernota en de jaarrekening. De diverse onderwerpen uit het programma worden opgenomen in de
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programmabegrotingen. Als omstandigheden veranderen, doelen niet haalbaar blijken te zijn of de ingezette middelen niet het gewenste effect blijken te
hebben, zal het ingezette beleid worden bijgesteld, waarvoor de behandeling van de kadernota bij uitstek geschikt is.
Koersbepaling college
Een belangrijk uitgangspunt voor het college is het genoemde coalitieakkoord. In de inleiding daarvan wordt onder meer gezegd:
Het programma heeft in ieder geval tot speerpunt de zelfstandigheid van Laren, haar ruimtelijke ordening, een bestuur dichtbij haar inwoners en heldere
doelstellingen op het gebied van veiligheid, cultuur, sport, zorg, duurzaamheid en milieu.
Het coalitieakkoord heeft de ambitie om het goede te behouden en het zwakke te verbeteren en/of de gelegenheid om dat te doen aan te pakken. In 2022 is
tot doel gesteld dat het dorp zelfstandig is, groen, veilig voor inwoners en ondernemers, autoluw, begaanbaar voor zijn inwoners en de zorg méér dan netjes
geregeld.
Wij vertrouwen erop dat dit collegeprogramma 2018-2022 een goede basis biedt om doelstellingen zoals opgenomen in het coalitieprogramma in concrete
daden om te zetten.
Toelichting tabellen bij de programma’s
Op de volgende pagina’s treft u per programma achtereenvolgens aan: “onderwerp”, “wat willen we bereiken ?”, “wat doen we daarvoor ?”, “wat zijn de
kosten ?” en “jaar (van uitvoering)”. Waar onder het kopje “wat zijn de kosten ?” niets is ingevuld, worden de werkzaamheden uitgevoerd binnen de
bestaande ambtelijke capaciteit (binnen de huidige DVO uren (DVO is de dienstverleningsovereenkomst tussen Laren en de BEL Combinatie)
Het college van burgemeester en wethouders van Laren

19 juni 2018
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Programma 1. Bestuurszaken
Onderwerp

Wat willen we bereiken ?

Wat doen we daarvoor ?

Jaar

50.000 (I)

2018 - 2020

Behoud van zelfstandigheid Laren behoudt zijn zelfstandigheid.

Regionale samenwerking

Rioolzuiveringsinrichting
Gooiergracht en
vijzelgemaal Eemmeer

Bij voorkeur in samenwerking met de
buurgemeenten Blaricum en Huizen zullen
gelden worden vrijgemaakt en ingezet die
nodig zijn om de zelfstandigheid te
bevechten. Ook Eemnes zal waar nodig
daarbij worden betrokken.
Meer invloed bij en structureel versterken Streven naar meer invloed in de regio door
van de regionale samenwerking en
middel van voorzitterschap van één van de
bestuurskracht, zowel binnen regio G&V
wethoudersoverleggen.
als andere samenwerkingsverbanden
Proactief meedenken en meewerken aan de
(H)BEL.
samenwerking in het kader van het MIRT,
met focus op maatregelen op langere
termijn voor de rijksweg A1
(ondertunneling) en grootschaliger
openbaar vervoer.
Bevorderen samenwerkingsverbanden met
buurgemeenten (ambtelijk en bestuurlijk)
om de bestuurskracht in de regio te
versterken.
De regeling opheffen en het eigendom en Al sinds 2004 wordt gesproken over het
beheer overdragen aan het Waterschap.
opheffen van de regeling en overdracht aan
het waterschap. Tot op heden heeft de
overdracht nog niet plaatsgevonden. Het is
de wens van de deelnemers om de
voorbereiding van de opheffing af te ronden
met als voorgenomen opheffingsdatum 1
januari 2020.

Wat zijn de
kosten ?

2018 – 2022

p.m.

2018 - 2022

2018 – 2022

p.m.

Per 1-1-2020
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Onderwerp

Bestuurlijke vernieuwing

Communicatie

Wat willen we bereiken ?

Het bevorderen van burgerparticipatie
door inwoners meer te betrekken bij het
beleid in hun buurt en door het inspelen
op hun ideeën

Het contact met de inwoners verbeteren
door beter te informeren en/of gerichter
te communiceren over actuele thema’s.

Duaal samenspel college en Gemeenteraad vroegtijdig betrekken bij
raad (samenwerking en
discussies over kaderstelling
ondersteuning)
Bedrijfsvoering
Verbeteren ondersteuning bestuur
Tijd om de ambtelijke samenwerking
tussen Blaricum, Eemnes en Laren te
evalueren op effectiviteit en efficiency.
Belastingtaken outsourcen.

Wat doen we daarvoor ?

Bevorderen van ontmoetingen tussen
college en burgers (waaronder een ‘open
deur praktijk van het college, intensivering
overleg met buurtpreventieverenigingen en
gebiedsgerichte bijeenkomsten van het
college met buurtbewoners in de wijk)
Actualiseren nota burgerparticipatie, met
meer aandacht voor betrokkenheid burgers
in processen van besluitvorming.
Frequentie Larens Journaal opvoeren naar
1x per 2 weken (zodat ook vergunningen
met meer actualiteit worden gepubliceerd),
inclusief onderzoek naar beperking van de
daarmee gepaard gaande kosten.
Meer informele bijeenkomsten met de
raad, met name op RO gebied en Sociaal
domein, organiseren.
Bestuursondersteuning college versterken.
Evalueren effectiviteit BEL Combinatie:
versterking van de BEL-organisatie
ondersteunen maar ook open oog voor
efficiëntie en besparing waar mogelijk.
Onderzoek afronden en bezien of Laren
samen met Blaricum de belastingtaken kan
laten uitvoeren door de gemeente Huizen.

Wat zijn de
kosten ?

Jaar

2018 – 2022

2018

p.m.

2018 – 2022

10.000 (S)

2018 - 2022
2018 – 2022

p.m.

2018 -2019

p.m.

2018 – 2019

p.m.

2018 - 2020
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Programma 2. Burgerzaken
Onderwerp

Wat willen we bereiken ?

Programma Dienstverlening Verbetering van de dienstverlening

Wat doen we daarvoor ?

Betere communicatie met inwoners en
ondernemers: We zijn goed bereikbaar. We
bieden pro-actieve statusupdates van (aan)vragen en meldingen; We zetten in op
nieuwe sociale media; medewerkers zijn
nog meer klantgericht en oplossingsgericht
en tonen eigenaarschap.
Verhoging kwaliteit Dienstverlening:
producten en diensten zijn beschikbaar via
zoveel mogelijk kanalen, waarbij het digitale
loket de voorkeur geniet. Digitaal waar het
kan, persoonlijk waar het moet.
Communicatie, Informatie en data zijn
betrouwbaar, transparant en begrijpelijk.
Klanttevredenheid: We meten frequent de
klanttevredenheid van onze inwoners en
ondernemers. Op basis van de uitkomsten
hiervan werken we continue aan het
behouden van de klanttevredenheid en
daar waar mogelijk aan een verhoging
daarvan.

Wat zijn de
kosten ?

Jaar

p.m.

2018 – 2022

p.m.

2018 – 2022

p.m.

2018 – 2022
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Programma 3. Openbare orde en veiligheid
Onderwerp

Veiligheid en handhaving
Integrale veiligheid

Wat willen we bereiken ?

Wat doen we daarvoor ?

Laren staat te hoog in de top-10 van
Nederland waar het gaat om inbraken. Het
beleid op het voorkomen ervan zal
worden versterkt.
Ook op het gebied van handhaving zal het
beleid intensiveren door de volgende
maatregelen.
Gevoel van veiligheid bij inwoners
verbeteren.

Naar drie BOA’s (inclusief huidige) voor
betere handhaving en toezicht (incl.
overlast door jongeren).
Versterking van de aansluiting op
structurele basis tussen politie en BOA’s,
zodat informatie-uitwisseling kan worden
geoptimaliseerd.
Bestaande samenwerkingsconvenant
particuliere beveiliging, politie en gemeente
actualiseren en revitaliseren.
Effectief bevorderen van de
buurtpreventieverenigingen door middel
van financiële steun en ambtelijke
ondersteuning.
Aandacht voor verlichting in de gangpaden
en verbeteren van hang- en sluitwerk bij de
sociale huurwoningen van
woningbouwvereniging Gooi & Om,
conform gemaakte afspraken.
Cameratoezicht verbeteren.
Regelmatig pop-up sessies organiseren op
markt, bij Hart van Laren of in wijken
(“buurttent”) waar wijkagenten en BOA’s
vragen van bewoners beantwoorden en het
“Veilig wonen” stimuleren .

Wat zijn de
kosten ?

Jaar

80.000 (S)

2018 – 2022

2018 – 2022

2019

5.000 (S)

2019 – 2022

2018 - 2022

50.000 (I)
10.000 (S)

2019 - 2022
2018 - 2022
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Onderwerp

Ondermijning

Wat willen we bereiken ?

Adequaat bestuurlijk optreden bij
ondermijnende criminaliteit (zoals
drugscriminaliteit, witwassen,
mensenhandel en over een goede
informatiepositie beschikken).

Wat doen we daarvoor ?

Opstellen van een integraal veiligheidsplan
2019 – 2022, met aandacht voor inbraak 112-, verkeer, brandveiligheid, aansluiting
wijkteams, ouderen/eenzamen en verwarde
personen.
Op basis van ondermijningsbeelden en
signalen wordt een aanpak van
ondermijnende criminaliteit opgezet.
Toetsing van integriteit van ondernemers
uit risicovolle sectoren en evenementen.
Beleid opstellen en handhaven als het gaat
om bestrijden van ondermijnende
criminaliteit.

Wat zijn de
kosten ?

Jaar

2018

2018 - 2022
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Programma 4. Wegen, water en verkeer
Onderwerp

Verkeer en vervoer

Wat willen we bereiken ?

We willen een aantal samenhangende
verbeteringen doorvoeren met betrekking
tot verkeer en
vervoer.
Daarbij zijn drie ambities leidend:
- De verbetering van verkeersveiligheid
- Het zorgdragen voor een goede
bereikbaarheid ten behoeve van het
sociaal en economisch functioneren van
de gemeente Laren en haar inwoners en
ondernemers
- De verbetering van de leefbaarheid.

Wat doen we daarvoor ?

Wat zijn de
kosten ?

Uitvoeren van het door de raad
Zit in begroting
vastgestelde Verkeers- en Vervoersplan
2017 – 2021 en het op te stellen
uitvoeringsprogramma met daarin de
prioriteitsvolgorde. Op regelmatige basis
terugkoppeling naar de raad.
Speerpunten voor de komende
collegeperiode zijn:
* de verkeersveiligheid op micro niveau op
een aantal locaties in de woonwijken
verbeteren;
* het optimaliseren van de verkeerslichten
Brink;
* beperken van overlast door
vrachtverkeer;
* onderzoek naar de uitbreiding van de
blauwe zone op onder andere de 3 locaties
in het centrum (Ambachtsweg, Krommepad,
Bij den Toren);
* optimaliseren van de
voetgangersvoorzieningen op belangrijke
looproutes;
* onderzoek naar de mogelijkheden van
“een kleinschaliger, meer vraagafhankelijke
vorm van openbaar vervoer (buurtbus) ”.

Jaar

2018 – 2020

10

Onderwerp

Integraal beheer openbare
ruimte

Bestrijding van de Japanse
duizendknoop.
Begraafplaatsenbeleid

Wat willen we bereiken ?

Wat doen we daarvoor ?

Wat zijn de
kosten ?

Jaar

Verbeteren van het onderhoud van de
groenvoorzieningen en bomen, het
machinaal vegen van wegen, het reinigen
van kolken met hogere frequentie, het
verwijderen van onkruid uit de bestrating
en het weer gaan steken van graskanten.
Bestrijding van Japanse duizendknoop.

Opstellen van een integraal contract en het
contracteren van aannemers in 2019.

p.m.

2018 - 2019

Zit in de
begroting

2018 – 2022

Een beter beheerde en meer verzorgde
algemene begraafplaats.
Daartoe inzicht krijgen in het benodigde
structurele onderhoudsbudget.
Duidelijkheid omtrent de historische
graven.

Opstellen van een plan voor de algemene
begraafplaats met een
meerjarenonderhoudsplanning.
Daarnaast wordt in samenwerking met de
Historische Kring de lijst historische graven
uit 1991 onderzocht en herbeoordeeld.
Ook wordt onderzocht of een deel van de
werkzaamheden op de begraafplaats
ondergebracht kan worden in het integrale
bestek dat vanaf 2019 gaat lopen.

20.000 (S)

2018 - 2022

We stellen een beheerplan op voor het
structurele boomonderhoud.
Uitvoeren van de gekozen aanpak.
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Programma 5. Onderwijs
Onderwerp

Educatie

Onderwijshuisvesting

Wat willen we bereiken ?

Stimuleren muziek-, cultuur en
natuuronderwijs, onderwijs voor
laaggeletterden en passend onderwijs.
Onderwijsgebouwen in redelijkheid laten
voldoen aan de huidige eisen.

Wat doen we daarvoor ?

Wat zijn de
kosten ?

In overleg treden met de scholen.

In overleg treden met de scholen om tot
afspraken te komen tot
verbeteringsmaatregelen.
Vasthouden aan wettelijke taken en
In overleg met regiogemeenten en scholen
plichten als gemeente ten aanzien van de afspraken maken over (internationaal)
huisvesting van (internationaal) onderwijs. onderwijs binnen de regio.

Jaar

2019
50.000 (I)

2019

2019

12

Programma 6. Cultuur, sport en recreatie
Onderwerp

Monumenten

Sport en scouting

Wat willen we bereiken ?

Wat doen we daarvoor ?

Blijvende aandacht voor onderhoud
monumenten in openbare ruimte,
gedenktekens en kunst.
Actualiseren van de huidige
monumentenlijst met reeds aangewezen te
beschermen panden.
Aandacht voor de staat van de
Johanneskerk (in 2021 bestaat de kerk 500
jaar, het oudste gebouw in Laren).
Onderzoek uitvoeren en plan van aanpak
opstellen in samenwerking met
kerkbestuur. Samenstellen van een
commissie bestaande uit
vertegenwoordigers van de kerkelijke en
burgelijke gemeente om speciale aandacht
te geven aan het 500-jarig bestaan.
Actief stimuleren in een veranderende
Sportraad actief ondersteunen en
sportwereld van sportbeoefening voor alle betrekken bij de uitvoering van de door de
leeftijden zowel recreatief als competitief. raad vastgestelde nota Sport, bewegen en
Faciliteren van sportclubs - ook de
meedoen 2018 – 2030.
kleinere - bij achterstallig onderhoud,
Bij de uitvoering wordt een beweegcoach
renovaties van hun sportaccommodaties ingezet (1,14 fte).
(waaronder SV Laren 99 en LMHC) en
Voorzetten van het jeugdsportfonds. Het
voldoen aan regelgeving waardoor
jeugdsportfonds is bestemd voor kinderen
sporten toegankelijk blijft voor iedereen. en jongeren in de leeftijd van 4-18 jaar, die
om financiële redenen geen lid kunnen
worden van een sportvereniging.

Wat zijn de
kosten ?

Koesteren van de monumenten in Laren
en handhaven van het huidige beleid.
Het 500-jarig bestaan van de
Johanneskerk vieren.

Jaar

2018 - 2022

2018- 2019

2019

Zit in begroting

2018 - 2022

Zit in begroting

2018 – 2022
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Onderwerp

Subsidiebeleid

Zwembad de Biezem

Wat willen we bereiken ?

Het subsidiebeleid wordt de komende
periode opnieuw tegen het licht
gehouden.
Een structureel gezondere exploitatie van
het zwembad de Biezem.
Een doorlopend aanvullende
tekortbijdrage van de gemeente is niet
wenselijk.

Wat doen we daarvoor ?

Een nota ten behoeve van de raad opstellen
waarbij aangegeven wordt op welke wijze
de gemeente structureel en incidenteel
hulp kan bieden bij het in stand houden van
de huidige accomodaties en financiële
situatie van de sportverenigingen en de
scouting.
Onderzoek doen naar de opzet van een
Sportinvesteringsfonds Laren en de
mogelijkheden van financiering via de
Stichting Waarborgfonds Sport.
Een jaarlijks bedrag op structurele basis
reserveren voor de ondersteuning van de
sport.
Incidenteel geld (via een “startbedrag”)
beschikbaar stellen voor substantiële
investeringen in voorzieningen (waarbij
duurzaamheid uitgangspunt is) en financiële
positie van sportverenigingen en scouting.
Eigen verantwoordelijkheid ook in financieel
opzicht (scouting, sport) bevorderen, de
gemeente is op basis daarvan bereid mee te
financieren.
Evalueren subsidieverordening.
Jaarlijkse financiële verantwoording door
grotere subsidieontvangers met een
drempel van € 5.000,-.
In overleg met het bestuur van de Stichting
Binnensportaccommodaties Laren (SBL))
een traject opstarten om te bezien of de
exploitatie van het zwembad verbeterd kan
worden.

Wat zijn de
kosten ?

Jaar

20.000 (S)

2018 - 2022

500.000 (I)
(startbedrag)

2020 – 2021

p.m.

2018 – 2022

2019

2018 – 2022
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Onderwerp

Kunst en cultuur

Wat willen we bereiken ?

Laren kent een hoog voorzieningenniveau
op het gebied van de cultuur. Zowel in de
zogenoemde `high culture’ als de `low
culture’. Beide zijn het cement voor onze
gemeenschap en moeten daarom blijvend
versterkt en verstevigd worden.

Wat doen we daarvoor ?

Opstellen van een nieuwe cultuurnota.
Realiseren prestatieovereenkomst Hart van
Laren.
Implementatie `Kunststichting’,
gemeentelijke kunstcollectie.

Wat zijn de
kosten ?

Jaar

p.m.

2019

p.m.

2018 - 2022

130.000 (I)

2019
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Programma 7. Sociaal domein
Onderwerp

Jeugdbeleid

Maatschappelijke zorg

Wat willen we bereiken ?

Jongeren zijn onze toekomst, daarom
blijvend aandacht voor een actief
jeugdbeleid naast de vele activiteiten die
bij de diverse sportverenigingen, scouting
en de Scheper al plaatsvinden.
Het beleid moet erop gericht zijn om
(erger) te voorkomen door preventie en
integrale aanpak en uitgaan van
maatwerk.
Alle inwoners zijn zelfredzaam en krijgen
ondersteuning waar nodig.
Het wijkteam wordt ingezet voor
laagdrempelige toegang en het in gang
zetten en zorgen voor een gemakkelijke
overgang naar de gemeente voor
zwaardere ondersteuning.

Wat doen we daarvoor ?

Structureel overleg tussen jeugdwerk en
toezichthouders (BOA/politie) en kiezen
voor gerichte aanpak.
Extra (0,5 fte) inzetten op consulenten in
het voorveld.

Wat zijn de
kosten ?

Jaar

2018 – 2022
40.000 (S)

2019 - 2022

Bestendigen van jeugdactiviteiten, zoals nu
in de Scheper, uitbreiden en richten op
verschillende doelgroepen. Dit bezien in
samenhang met de sportcoach en
jeugdwerk.
Voortzetting voor project eenzaamheid en
meer aandacht voor de positie van
mantelzorgers.
Meer zelfstandige financiële ruimte voor de
wijkteams.

20.000 (S)

2018 - 2022

Samen met inwoners opstarten van de
begeleiding van statushouders naar
inburgering en werk
Participatie kinderen statushouders
bevorderen in overleg met scholen en
(sport)verenigingen.
Inzet van interventieteam om jeugdigen en
volwassenen met complexe problematiek
en zorgmijders te ondersteunen.

3.000 (I)

20.000 (I)
2018 - 2022
40.000 (S)

2018 - 2022

2018 - 2022

2018 – 2022

2018 – 2022
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Onderwerp

Bijstand

Schuldenproblematiek
Gezondheidsbeleid

Wat willen we bereiken ?

Wat doen we daarvoor ?

Samenwerking eerstelijnszorg verbeteren
(huisartsen etc.), gericht op integrale
aanpak.
Gerichter kunnen begeleiden naar zinvolle Meer inzicht krijgen in het
arbeid in de samenleving.
uitkeringenbestand van Laren en inclusieve
plekken vinden in de Larense samenleving.
Inzetten op preventie v.w.b. de
Hiervoor een plan opstellen.
schuldhulpproblematiek.
Het bevorderen van de gezondheid van
inwoners op het gebied van overgewicht,
diabetes, depressie, eenzaamheid,
ontmoediging roken en schadelijk
middelengebruik.
Hierbij aansluiten bij de landelijke
speerpunten (nationaal
preventieprogramma “alles is
gezondheid”).

Op basis van de te actualiseren nota
Gezondheidsbeleid uitvoering geven aan de
speerpunten.

Wat zijn de
kosten ?

Jaar

2018 – 2022

2019

40.000 (I)

2018 – 2019

40.000 (I)

2018
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Programma 8a. Bouwen en wonen
Onderwerp

Beeldkwaliteit

Wat willen we bereiken ?

Wat doen we daarvoor ?

Het behoud van de beeldkwaliteit van het
dorp op het gebied van de ruimtelijke
ordening krijgt de komende 4 jaar
bijzondere aandacht.

Voor bestaande bouwwerken geldt in
algemene zin dat terughoudend zal worden
omgegaan met het wijzigen van vigerende
bestemmingsplannen.
Bij grote projecten kan het college middels
een keuzenota voorstellen aan de raad
doen waarbij de keuze tussen
herbestemmen en nieuwbouw uitdrukkelijk
aan de orde komt.
Opstellen van een (terughoudend)
reclamebeleid winkels en horeca met name
voor gevels en stoepen, en voor reclameuitingen boven en op straten.
Geen inbreiding van Erfgooierscomplex.

Wat zijn de
kosten ?

Jaar

2018 – 2022

2018 – 2022

2018 - 2022

?
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Onderwerp

Wat willen we bereiken ?

Wat doen we daarvoor ?

Voorbereidingen treffen ten behoeve van
een goede invoering van de
Omgevingswet.

Implementatie van de Omgevingswet
(2021), waaronder het opstellen van een
omgevingsvisie en aanpassing van ICT
systemen. Verder opleiden van de
organisatie en meenemen van de raad in dit
gedachtengoed, extra formatie voor het
draaien van pilots, begeleiding
omgevingsvisie, actualiseren huidig beleid
en verordeningen en digitaal toegankelijk
maken, implementatie zaakgericht werken
en aanpassen werkprocessen.

Bestemmingsplan Centrum

Zorgen voor een actueel en adequaat
bestemmingsplan waarvoor de door de
raad in 2017 vastgestelde centrumvisie
het uitgangspunt vormt.

Vaststellen van een nieuw
bestemmingsplan voor het Centrum en
daarbij gebruik maken van een
representatief samengestelde
klankbordgroep vanuit de raad en
uitgebreide raadpleging van inwoners en
ondernemers in dit gebied.

Wonen en
woningbouwcorporaties

Op het gebied van volkshuisvesting wordt
aandacht aan sociale woningbouw
besteed. We willen de doelstellingen uit
de lokale woonvisie realiseren.

Implementatie van de door de raad
vastgestelde lokale woonvisie.
Maken van nieuwe prestatieafspraken met
de woningbouwcorporaties.

Omgevingswet

Wat zijn de
kosten ?

Jaar

60.000 (I)

2018 - 2020

Zit in begroting

2018 – 2019

2018 – 2022
2018
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Onderwerp

Wat willen we bereiken ?

Wat doen we daarvoor ?

Jaar

Goede afspraken maken met
Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken
ten aanzien van investeringen in de
huurwoningen (bestaand en nieuw).

Huisvesting statushouders

Bouwvergunningen

Vergunningen en
handhaving

In de prestatieafspraken 2019 zullen we
nadere afspraken maken over de
toezeggingen van de
woningbouwcorporatie t.a.v.:
1.de realisatie van nieuwe woningen;
2. casco onderhoud van woningen;
3. verduurzaming van de voorraad naar
minimaal Label B incl. het oplossen van de
hemelwaterproblematiek;
4. investeringen ter bevordering van de
veiligheid, zoals achterpadverlichting en
beter hang- en sluitwerk.
Voldoen aan de landelijke taakstelling van De taakstellingen realiseren en halfjaarlijks
het ministerie t.a.v. de huisvesting van
via adequate monitoring bewaken.
statushouders.
Voorkomen van voortijdig kappen van
Juridisch onderzoek naar mogelijkheid om bomen en sloop van gebouwen voordat er voordat de bouwvergunning onherroepelijk
zekerheid is over de doorgang van de
is geworden – bijv. door middel van een
bouw en zorgen voor actuele
realisatie-overeenkomst - de sloop en
bouwvergunningen.
eventuele kap van bomen pas toe te staan
als de bouw met zekerheid doorgang zal
vinden.
Jaarlijkse check op bouwvergunningen die
verlopen zijn en kunnen worden
ingetrokken.
Een actueel en adequaat integraal
Opstellen Beleidsplan Vergunningen en
handhavingsbeleid.
Handhaving 2019 – 2022.

Wat zijn de
kosten ?

2018

2018 – 2022

2019

2018 – 2022
10.000 (I)

2018
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Onderwerp

Vastgoedbeheer

Wat willen we bereiken ?

Wat doen we daarvoor ?

Een standpunt bepalen ten aanzien van de 1. Opstellen van een nieuwe
toekomst van het Raadhuis
dienstverleningsovereenkomst met Hart
van Laren met terugwerkende kracht vanaf
1-1-2017.
2. Het eerder genomen besluit ten aanzien
van het vervreemden van het Raadhuis
opnieuw bezien, mede in samenhang met
actuele ontwikkelingen.
Een structurele oplossing vinden voor het 1. In overleg met bestuur SBL een 10- jarenachterstallige onderhoud in Klaas Bouthal plan maken waardoor voldoende financiële
en gymzaal Standelkruid.
ruimte beschikbaar komt voor de
noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden
aan de Klaas Bouthal
2. In gesprek te gaan met de schoolbesturen
om het Standelkruid eventueel over te
nemen van de Stichting.

Wat zijn de
kosten ?

Jaar

2018 – 2022

50.000 (I)

2018
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Programma 8b. Milieu en duurzaamheid
Onderwerp

Klimaatbeleidsplan en
Duurzaamheid

Wat willen we bereiken ?

Wat doen we daarvoor ?

Wat zijn de
kosten ?

Jaar

Uitvoeren van het
duurzaamheidsprogramma 2018 – 2022
waarvan een onderzoek naar
objectgebonden financiering middels
baatbelasting deel uitmaakt.
We moeten spaarzaam zijn met het milieu
en ons steeds meer focussen op
duurzaamheid: intensivering van aanpak
duurzaamheid met als doel CO2 reductie
en meer duurzame energieopwekking te
realiseren. In 2040 zijn we
energieneutraal.
We richten onze aanpak op een aantal
beleidsvoornemens:
1.Een buurtgerichte objectgerelateerde
aanpak
2.Het verduurzamen van maatschappelijk
vastgoed en sportverenigingen.
3. Bewustwording inwoners en
ondernemers van noodzaak tot
energietransitie.

Uitvoeringsprogramma duurzaamheid
opstellen en regelmatig aan de raad over de
voortgang rapporteren.
Bij onderhoud en vervanging verLEDding
openbare verlichting.
Vanwege de Wet VET (ingangsdatum
1/7/2018) nieuwbouw zonder
gasaansluiting .
Effectieve maatregelen tegen de
wateroverlast via uitvoering van het nieuwe
GRP.
Stimuleren energietransitie (mogelijkheden:
gasloos, zonnepanelen, windturbines,
geothermie), waaronder het faciliteren van
particuliere en coöperatieve voorzieningen,
mede via de regionale energiestrategie.
Stimuleren van circulariteit, mede in
samenwerking met de regio G&V.

30.000 (S)

2019 – 2020

2018

p.m.

2018 - 2023

7000 (I)

2018 – 2022
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Onderwerp

Milieu en leefkwaliteit

Wat willen we bereiken ?

Een schone en veilige leefomgeving met
aandacht voor de natuur.

Wat doen we daarvoor ?

Bij verlening van kapvergunningen
voortdurende aandacht voor kwaliteit in
beeld en diversiteit conform door de raad
vastgestelde criteria.
Meer aandacht voor kleur in het dorp door
middel van bloemen in perken en
wegstroken en door het aanbrengen van
bloemkorven aan lantaarnpalen, in
samenwerking met Bijzonder Laren en
voortzetting van de aanpak `Gewildgroei’.
Actualiseren van de APV, waaronder het
opstellen van maatregelen ten aanzien van
geur- en geluidsoverlast en aanpassing van
de regels die gelden voor horeca en
terrassen.
Evaluatie afvalscheiding.

Wat zijn de
kosten ?

Jaar

p.m.

2019

p.m.

2019
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Programma 9. Grondexploitatie, dorpsvernieuwing en economie
Onderwerp

Wat willen we bereiken ?

Economische
Het economisch beleid is een voortzetting
aangelegenheden, centrum van de vorige collegeperiode waarbij
uitgangspunt is het stimuleren van actieve
betrokkenheid van ondernemers bij Laren.
Streven naar meer variantie binnen het
bestaande winkelaanbod.

Wat doen we daarvoor ?

Implementatie van het door de raad
aanvaarde Centrumplan.
Voorzetten van de betrokkenheid bij
Bijzonder Laren. Via het Coöperatieve
ondernemersfonds activiteiten uitvoeren en
het fonds adequaat beheren.

Wat zijn de
kosten ?

Jaar

p.m.

2018-2022

2019 – 2022
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Onderwerp

Wat willen we bereiken ?

Wat doen we daarvoor ?

In 2015 is door de Stichting Bijzonder
Laren het initiatief genomen te komen tot
een ondernemersfonds. De gemeente
heeft hierin mede gewerkt door een
opslag op de OZB niet-woningen in te
voeren waarmee de stichting de
beschikking krijgt over een maximaal
jaarbudget van € 75.000,=. Zij zet deze
middelen in voor de Larense ondernemers
als ook om het ondernemersklimaat in
Laren een extra impuls te geven
(bijvoorbeeld vanuit de maandelijkse
koopzondag met een centraal thema). Om
het democratische gehalte verder gestalte
te geven, en ook tegemoet te komen aan
betrokken ondernemers is er in de
uitvoering gekomen tot oprichting van een
Coöperatieve Ondernemingsfonds welke
de daadwerkelijk uitvoering van de
activiteiten doet als ook de zogenaamde
“Trekkingsrechten” voor deelnemende
winkelgebieden beheerd voor specifieke
wensen en uitgaven voor die gebieden.

Bijdragen aan een schoner dorp onder
andere door meer inzet van `opruimers’ en
voor de staat van het straatmeubilair (zie
ook Centrumplan).

Wat zijn de
kosten ?

Jaar

p.m.

2019 – 2022
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Herontwikkeling Crailo

Wat willen we bereiken ?

Wat doen we daarvoor ?

Eind 2017 hebben de gemeenteraden van
Gooise Meren, Hilversum en Laren
ingestemd met de aankoop van Crailo. Dit
vroegere kazerne complex ligt ook in deze
3 gemeenten. De gemeenten kochten het Ontwikkelen van het gebied, samen met
terrein voor in totaal € 33,2 miljoen.
Hilversum en Gooise Meren via de GEM
Betaling vindt plaats uiterlijk 31-12-29. De Crailo.
eerste jaren is dit rentevrij, daarna moet
een heel laag rentepercentage worden
betaald. De gemeente Laren doet hierin
voor 10% mee. Gooise Meren en
Hilversum ieder voor 45%. De
belangrijkste besluiten worden op basis
van unanimiteit genomen. Andere
besluiten op basis van 1/3, 1/3 en 1/3.

Wat zijn de
kosten ?

Binnen de
vastgestelde
GREX

Jaar

2018 – 2022

Voor de inrichting van het gebied is een
uitgebreid ambitiedocument vastgesteld.
Dit geeft richting voor de verdere invulling
van het gebied, gezamenlijk met
Hilversum en Gooise Meren.
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Programma 10. Algemene inkomsten en uitgaven
Onderwerp

Financieel beleid

Wat willen we bereiken ?

Voortzetting van het stabiele en stevige
financiële beleid van de afgelopen vier
jaar is uitgangspunt. Een permanent
sluitende begroting is daarbij
vanzelfsprekend.

Wat doen we daarvoor ?

Wat zijn de
kosten ?

Jaar

OZB niet hoger dan de inflatie.

2018 - 2022

Afvalstoffenheffing blijft gelijk.

2018 – 2022

Uitgangspunt is dat de uitgaven voor
individuele voorzieningen binnen het
sociaal domein binnen de gelden, die door
het Rijk daarvoor beschikbaar zijn gesteld,
blijven. Verbeteren monitoring uitgaven
sociaal domein.

2018 -2022
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