DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

5 april 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. 29 maart 2022
De besluitenlijst wordt met een tekstuele aanpassing vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol
--

03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis

03.01

Overheveling budgetten 2021 naar 2022 gemeente Laren
Korte inhoud: In 2021 zijn budgetten beschikbaar gesteld voor specifieke doeleinden, die
(nog) niet zijn afgerond. Middels overheveling kunnen deze projecten in 2022 alsnog worden
uitgevoerd.
Besluit - Het college besluit:
1. akkoord te gaan met het overhevelingsvoorstel (totaal € 989.907,=) van 2021 naar 2022
en het daarbij behorende raadsvoorstel en begrotingswijziging (2022 – 3);
2. voor te stellen om deze overhevelingsverzoeken als volgt te dekken:
- € 667.807,= via de algemene reserve;
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- € 25.000,= via de bestemmingsreserve sport en –accommodaties;
- € 297.100,= via de klimaat- en duurzaamheidsbeleid.
03.02

ENSIA verantwoording 2021 Laren
Korte inhoud: ENSIA verantwoording DigiD en Suwinet voor de onderdelen waarover
Assurance wordt gevraagd van een onafhankelijke IT-auditor. De collegeverklaring en de
bijlagen omvat het op 31 december 2020 voldoen van de beoogde (opzet) en ingerichte
(bestaan) beheersingsmaatregelen aan de geselecteerde normen inzake DigiD en Suwinet.
De collegeverklaring omvat niet het functioneren (werking) van de maatregelen over 2020.
Besluit – Het college besluit:
1. de juistheid en volledigheid van de ontvangen ENSIA verantwoording vast te stellen;
2. de collegeverklaring ENSIA 2021 inzake Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet inclusief
de bijlagen vast te stellen en te ondertekenen;
3. de uitkomsten van de ENSIA verantwoordingsrapportage BAG/BGT/BRO en WOZ vast
te stellen;
4. op grond van artikel 55, lid 1 van de Gemeentewet, tweede lid en artikel 10, lid 2 sub b,
artikel 10, lid 1 onder b en d en artikel 10, lid 2 onder e en g van de Wet openbaarheid
van bestuur geheimhouding op te leggen ten aanzien van dit voorstel en de daarbij
behorende bijlagen 1 tot en met 9. De geheimhouding wordt opgelegd in verband met de
belangen genoemd artikel 10, lid 2 sub b, artikel 10, lid 1 onder b en d en artikel 10, lid 2
onder e en g van de Wet openbaarheid van bestuur. De geheimhouding wordt opgelegd
voor de duur tot 1 mei 2025.

04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Leerlingenprognoses basis en voortgezet onderwijs 2023-2040
Korte inhoud: Elke twee jaar worden de prognoses voor het aantal leerlingen basis en
voortgezet onderwijs opgesteld. Het opstellen van deze prognoses heeft als doel inzicht te
krijgen in het toekomstige verloop van het aantal leerlingen. Door het rapport
Leerlingenprognoses basis en voortgezet onderwijs 2023-2040 vast te stellen wordt het
nieuwe kader gevormd voor de ruimteberekeningen van onderwijshuisvestingsaanvragen
voor de scholen in Laren.
De nieuwe prognose wijkt nauwelijks af ten opzichte van de vorige prognose uit 2020. Het
algemene beeld is onveranderd, namelijk dat het aantal leerlingen stabiel is (op lange termijn
lichte afname). Dit geldt zowel voor het primair als het voortgezet onderwijs. Voor het primair
onderwijs wordt de eerste jaren (tot 2028) nog een lichte groei verwacht. Op basis hiervan
biedt de huidige, totale capaciteit, voldoende ruimte voor het verwachte aantal leerlingen.
Capaciteitsuitbreiding is dan ook niet aan de orde, maar ook leegstand is voorlopig niet te
verwachten.
Besluit – Het college besluit de Leerlingenprognoses basis en voortgezet onderwijs 20232040 vast te stellen.

04.02

Ontwerpbegroting 2023 en 2e begrotingswijziging 2022 Omgevingsdienst Flevoland &
Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: Het Dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en
Vechtstreek (hierna: OFGV) stelt de raad in de gelegenheid om zienswijzen in te dienen op
de:
- ontwerpbegroting 2023 en;
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- 2e begrotingswijziging 2022 OFGV.
Ter kennisneming is de voorlopige jaarrekening 2021 OFGV bijgevoegd.
Besluit - Het college besluit:
1. de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen en daarmee in te stemmen met de
ontwerpbegroting 2023 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek;
2. de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen en daarmee in te stemmen met de
2e begrotingswijziging 2022 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek;
3. de raad voor te stellen de bijdrage Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
2023 en volgende jaren op te nemen in de begroting van 2023 en volgende jaren.

04.03

Stand van zaken opgave onderwijshuisvesting
Korte inhoud: Met de schoolbesturen Alberdingk Thijm (voor de scholen Binckhorst St. Jan
en Laar & Berg), Talent Primair (voor de Montessorischool en de Ploeg) en de Gooische
School hebben in de afgelopen maanden individuele overleggen met de wethouder
plaatsgevonden om de concrete en haalbare scenario’s voor toekomstige huisvesting te
bespreken. Een overleg met de Gooise Scholen Federatie voor wat betreft College de Brink
volgt nog.
Zodra duidelijk is welke plannen kansrijk lijken te zijn, zal aan de schoolbesturen worden
gevraagd de haalbaarheid hiervan verder uit te werken in concrete businesscases.
Besluit – Het college besluit de raadsinformatiebrief over de stand van zaken m.b.t. de
opgave onderwijshuisvesting vast te stellen en aan de raad te verzenden.

04.04

Herziening Beleidsregel Natuurinclusief bouwen en inrichten Buurtschap Crailo 2022
Korte inhoud: Voor de ontwikkeling van Buurtschap Crailo zijn in juli 2021 door de drie
gemeenteraden de bestemmingsplannen voor Buurtschap Crailo vastgesteld. Onderdeel van
de bestemmingsplan-regels is een verplichting tot het nemen van voldoende maatregelen op
het gebied van natuurinclusief bouwen en inrichten bij het bouwen van een gebouw.
Wanneer er sprake is van ‘voldoende’ wordt door het college bepaald op basis van de
beleidsregel ‘Natuurinclusief bouwen en inrichten Buurtschap Crailo’. Op 20 april 2021
hebben de colleges een eerste versie van vastgesteld. Inmiddels is een ecologisch
adviesrapport opgesteld om met een in beleid vervat puntensysteem te sturen op
maatregelen die nauw aansluiten bij de verschillende gebouwtypes en
biodiversiteitsdoelstellingen per locatie. Doel van dit voorstel is om zienswijzen te verkrijgen
op deze herziene beleidsregel, zodat deze door de colleges bij de vaststelling kunnen
worden betrokken.
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met de ontwerp-beleidsregel ‘Natuurinclusief bouwen en inrichten
Buurtschap Crailo 2022’ en deze in procedure te brengen;
2. de raad over het bovenstaande te informeren door middel van bijgevoegde
Raadsinformatiebrief.

05

Portefeuille: wethouder J.G.D. den Dunnen

05.01

Jaarverslag Wmo toezicht 2021
Korte inhoud: Met de inwerkingtreding van de Wmo 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk
voor het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet. De wet bepaalt
dat het college voor deze taak een toezichthoudend ambtenaar aanwijst. De Regio Gooi en
Vechtstreek is door de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen,
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Laren, Weesp (tot 1-1-2022) en Wijdemeren aangewezen als toezichthouder. De
toezichthouder stelt jaarlijks een jaarverslag op met de bevindingen en de speerpunten voor
het komend jaar.
Besluit – Het college besluit:
1. kennis te nemen van bijgevoegd jaarverslag Wmo toezicht 2021 met begeleidende brief;
2. de gemeenteraad over het jaarverslag te informeren via de bijgevoegde
raadsinformatiebrief met een link naar het jaarverslag;
3. kennis te nemen van de wijze waarop we als uitvoeringsorganisatie invulling geven aan
de aanbevelingen voor gemeenten en aan Contractbeheer Regio Gooi & Vechtstreek te
verzoeken om de website Kieszo te updaten en richting inwoners te communiceren over
Kieszo.
05.02

Nationaal Programma Onderwijs
Korte inhoud: Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een herstelplan voor het
onderwijs om opgelopen achterstanden in de coronaperiode op te vangen en in te lopen. De
gemeente Laren krijgt uit het NPO budget over de periode van 1 augustus 2021 tot en met
31 juli 2023. In afstemming met de verschillende betrokken partijen (schoolbesturen,
schooldirecties, bibliotheek, RBL, sportief & gezond BEL, Meer Muziek in de Klas, Versa
Welzijn) is beoordeeld hoe de gemeentelijke middelen het beste kunnen worden ingezet. Het
doel is om goed aan te sluiten bij de lokale behoeften ten aanzien van het NPO en passende
interventies in te zetten.
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met het voorstel voor de verdeling van de middelen ad € 291.614,- die de
gemeente Laren ontvangt in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO);
2. de financiële gevolgen saldoneutraal te verwerken bij de eerstvolgende
begrotingsactualisering.

10

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 12 april 2022.
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