DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

11 mei 2021
Digitaal
10:00 uur
12:00 uur
P. Calis, locoburgemeester
S. van Waveren

Aanwezig
Afwezig

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

01

Portefeuille: allen

01.01

Openbare besluitenlijst d.d. 4 mei 2021
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol
--

03

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

04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam
--

05

Portefeuille: wethouder J.G.D. den Dunnen

05.01

RIB stand van zaken Werken aan Werk en Perspectief op Werk, monitor
Korte inhoud: De raad wordt door middel van een informatiebrief geïnformeerd over de stand
van zaken Werken aan Werk en Perspectief op Werk inclusief monitor.
Besluit – Het college besluit de raad te informeren met bijgevoegde informatiebrief over de
stand van zaken Werken aan Werk en Perspectief op Werk inclusief monitor.
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05.02

Aanwijzing gemeentelijke lijkschouwer
Korte inhoud: Op grond van de Wet op de Lijkbezorging zijn gemeenten gehouden een
gemeentelijke lijkschouwer aan te wijzen. De gemeentelijke lijkschouwer doet onderzoek bij
gevallen van (mogelijk) niet-natuurlijk overlijden door bijvoorbeeld een ongeval, euthanasie,
suïcide of misdrijf. De GGD Gooi & Vechtstreek is gemandateerd daarvoor, maar heeft
onvoldoende schaal voor deze taken. Gelet op de schaal van de GGD’en wordt het grootste
deel van de werkzaamheden uitgevoerd door forensisch artsen van GGD Flevoland. De
borging van de continuïteit van dienstverlening, de beschikbaarheid 24 uur per dag, 7 dagen
per week, maken het noodzakelijk om de organisatie van de werkzaamheden in één hand te
brengen. Hierdoor wordt de kwetsbaarheid van de taakuitoefening verminderd. De directies
van beide GGD’en achten het wenselijk en noodzakelijk dat deze aansturing plaatsvindt door
GGD Flevoland en willen daarmee ook een einde maken aan de huidige U-bocht, waarin de
dPG Gooi en Vechtstreek de forensisch artsen uit Flevoland aanwijst.
Besluit – Het college besluit:
1. de uitoefening van de bevoegdheid tot benoeming van de gemeentelijke lijkschouwer(s)
als bedoeld in artikel 4 van de Wet op de lijkbezorging te mandateren aan directeur
Publieke Gezondheid van de GGD Flevoland;
2. de uitoefening van de bevoegdheid tot benoeming van de gemeentelijke lijkschouwer(s)
als bedoeld in artikel 4 van de Wet op de lijkbezorging zoals die was gemandateerd aan
de directeur Publieke Gezondheid van GGD Gooi en Vechtstreek, in te trekken;
3. de mandataris op te dragen om het college steeds te informeren als er van de onder 1
vermelde bevoegdheid gebruik is gemaakt en wie is benoemd tot gemeentelijke
lijkschouwer;
4. het dagelijks bestuur van de GGD Flevoland te verzoeken het mandaat schriftelijk te
aanvaarden;
5. het besluit op 15 mei 2021 inwerking te laten treden;
6. het besluit te publiceren op de voorgeschreven wijze.

06

Rondvraag

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 18 mei 2021.
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