DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

dinsdag 23 augustus 2022
Raadhuis Laren
10:00 uur
13:00 uur
N. Mol
S. van Waveren

Aanwezig

N. Mol, J.G. van Midden, F. Westerkamp, S. van Waveren

Afwezig

F.K. de Groot

01

Portefeuille: allen

01.01

Openbare besluitenlijst d.d. 16 augustus 2022
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol
--

03

Portefeuille: wethouder J.G. van Midden

03.01

Gunnen verkoop Raadhuis
Korte inhoud: Het biedingsproces is afgerond en is door 9 partijen een geldig bod
uitgebracht. De biedingen zijn beoordeeld om op basis hiervan tot een partij te komen die de
verkoop wordt gegund. Met deze partij wordt vervolgens ook de (tijdelijke) huur van een
aantal ruimtes vastgelegd.
Besluit – Het college besluit:
1. de verkoop van het Raadhuis te gunnen aan partij 6 (uit bijgevoegde beoordelingsmatrix)
onder voorbehoud van de compliance-check en onder de voorwaarden zoals opgenomen
in bijgevoegd biedingsformulier en koopovereenkomst;
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2. na verkoop van het Raadhuis de ruimtes ten behoeve van het gemeentebestuur en het
WMO te huren tegen een marktconforme huurprijs en op basis van bijgevoegde
huurovereenkomst;
3. na verkoop van het Raadhuis de ruimtes van de GGD op de begane grond door GGD
regio Gooi & Vechtstreek te laten huren tegen een marktconforme huurprijs en op basis
van bijgevoegde huurovereenkomst;
4. na verkoop van het raadhuis de bestaande huurovereenkomst voor het kunstdepot over
te dragen aan de toekomstig eigenaar gelijk aan de overige bestaande verhuringen;
5. e.e.a. financieel te verantwoorden zoals in de financiële bijlage is opgenomen;
6. in te stemmen met de raadsinformatiebrief “Verkoop Raadhuis” en deze door te geleiden
naar de gemeenteraad;
7. gelet op belangen in artikel 5.1 Wet Open Overheid (Woo) besluit het college de bijlagen
niet openbaar te maken tot na datum levering met uitzondering van de
raadsinformatiebrief.

04

Portefeuille: wethouder F. Westerkamp

04.01

Bestuursopdracht Omgevingsvisie
Korte inhoud: De Omgevingswet vraagt van gemeenten om nieuwe instrumenten te
gebruiken, één daarvan is de omgevingsvisie. Vanaf 1-1-2024 is de gemeente verplicht om
één gemeente-dekkende omgevingsvisie te hebben.
Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen met de inhoud van de bestuursopdracht Omgevingsvisie gemeente Laren;
2. de raad te vragen de bestuursopdracht Omgevingsvisie gemeente Laren vast te stellen.

04.02

Benoeming directeur Brinkhuis
Korte inhoud: De Raad van Toezicht van de stichting Hart van Laren heeft het college
verzocht om de huidige interim-directeur, de heer L. Schouten, te benoemen als vaste
directeur. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet in het borgen van de continuïteit in de
vernieuwingen en exploitatie van het Brinkhuis, en daarmee de uitvoering van de door de
raad vastgestelde Visie Brinkhuis.
Besluit - Het college besluit de heer L. Schouten, thans interim-directeur, te benoemen als
directeur van de Stichting Hart van Laren (Brinkhuis).

05

Portefeuille: wethouder F.K. de Groot

05.01

Benoeming (plaatsvervangend) lid bestuur Omgevingsdienst (OFGV)
Korte inhoud: Bij de vaststelling van de portefeuilleverdeling van het nieuwe college zijn ook
vertegenwoordigers aangewezen voor de verschillende gemeenschappelijke regelingen en
samenwerkingsverbanden. Voor de OFGV is wethouder De Groot aangewezen, maar geen
plaatsvervanger, terwijl de regeling daarin wel voorziet. In voorkomende gevallen is het
verstandig dat wel geregeld te hebben, bovendien vraagt de OFGV een overzicht van
aanwijzigingbesluiten om toelating tot de vergadering te kunnen bepalen. Met dit besluit
worden beide aanwijzingen vastgelegd.
Besluit – Het college besluit:
1. wethouder De Groot als Algemeen Bestuurslid van de OFGV aan te wijzen;
2. wethouder Van Midden als zijn plaatsvervanger aan te wijzen.
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06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 30 augustus 2022.
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