BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

12 oktober 2021
Raadhuis Laren
09:30 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. 5 oktober 2021
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

Aanwijzen ambtenaar ingevolge artikel 2.8 lid 2 onder e Wet basisregistratie personen
Korte inhoud: De wet BRP (Basisregistratie personen) schrijft voor dat het college van B&W ,
gelet op artikel 2.8, lid 2 onder e, een ambtenaar moet aanwijzen ten overstaan van wie een
verklaring onder eed of belofte (VOE) kan worden afgelegd.
Besluit - Het college besluit: DD en BS met terugwerkende kracht met ingang van 1 oktober
2021 aan te wijzen als ambtenaar ingevolge artikel 2.8, lid 2 onder e, van de wet BRP voor
het opmaken van verklaringen onder ede en belofte.

03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis
--
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04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

beslissing op bezwaar Blauwe zone Ambachtstraat
Korte inhoud: In de hoorzitting van de commissie voor de bezwaarschriften van 16 september
2021 is het bezwaarschrift tegen het besluit tot het aanleggen van een parkeerschijfzone
(blauwe zone) met een maximum van 2 uur aan de Ambachtstraat behandeld. In dit voorstel
volgt de beslissing op bezwaar.
Besluit - Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren; Het bestreden besluit in
stand te laten.

04.02

Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Ligweide
Korte inhoud: Om de bouw van 10 hofwoningen en 2 vrijstaande woningen mogelijk te maken
op de voormalige ligweide van zwembad De Biezem is een ontwerpbestemmingsplan,
inclusief conceptbeeldkwaliteitsplan zes weken ter inzage gelegd en konden zienswijzen
worden ingediend. Binnen de termijn zijn echter geen zienswijzen ingediend. Wel wordt
voorgesteld om twee ambtshalve wijzigingen door te voeren. Het bestemmingsplan en het
beeldkwaliteitsplan kunnen worden vastgesteld.
Besluit - De raad voor te stellen het beeldkwaliteitsplan "Locatie Ligweide te Laren" vast te
stellen als aanvullend welstandskader. De raad voor te stellen het bestemmingsplan
"Ligweide" met identificatienummer NL.IMRO.0417.LRNBPLigweide-Va01 (gewijzigd) vast te
stellen. De raad voor te stellen geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet
ruimtelijke ordening vast te stellen.

05

Portefeuille: wethouder J.G.D. den Dunnen

05.01

Inkopen hoorplicht Wvggz
Korte inhoud: Eind juni hebben gemeenten ingestemd met de continuering van de opdracht
voor de hoorplicht tot en met 2022. Nader onderzoek heeft echter uitgewezen dat de
wettelijke inkooptermijn vier jaar moet zijn en dat hiervoor een meervoudig onderhandse
aanbestedingsprocedure moet worden gevolgd. Het uitgangspunt van deze inkoop is de
continuering van de huidige inhoudelijke opdracht, waarbij geconcurreerd wordt op prijs en
beperking van administratieve lasten voor gemeenten. Recentelijke onderzoeken hebben
zich negatief uitgelaten over de huidige wettelijke vormgeving van de hoorplicht en ook de
landelijke discussie hierover weer aangewakkerd. Voorzien wordt een wetswijziging per 2023
en anders per 2024. Deze wijziging wordt ondervangen middels het inbouwen van
verlengingsopties. De nieuwe wet geeft ook de gelegenheid om de hoorplicht anders in te
vullen in samenspraak met cliënten en naasten.
Besluit - Aangehouden

06

Rondvraag
--
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Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 19 oktober 2021.

Voorzitter,

Secretaris,

De heer P. Calis
Locoburgemeester

De heer B. te Velde
locosecretaris
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