DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

dinsdag 21 juni 2022
Raadhuis Laren
10:00 uur
12:00 uur
N. Mol
S. van Waveren

Aanwezig
Afwezig

N. Mol, J.G. van Midden, F. Westerkamp, , F.K. de Groot, S. van Waveren
--

01

Portefeuille: allen

01.01

Openbare besluitenlijst d.d. 14 juni 2022
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

Jaarverslag van de klachtencoördinator 2021
Korte inhoud: De klachtencoördinator brengt jaarlijks verslag uit van alle klachten die in het
voorafgaande jaar binnen de BEL Combinatie of de BEL-gemeenten zijn behandeld,
aangevuld met een verslag van alle verzoeken die zijn ontvangen door de Nationale
ombudsman.
Besluit - Het college besluit:
1. kennis te nemen van het ´Jaarverslag van de klachtencoördinator 2021´;
2. de aanbevelingen van de klachtencoördinator over te nemen;
3. in te stemmen met het ter kennisname doorzenden van het jaarverslag aan de raad.
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02.02

Benoeming in gemeenschappelijke regelingen als gevolg van portefeuilleverdeling
Korte inhoud: Het college heeft op 1 juni de onderlinge portefeuilleverdeling vastgesteld en
daarbij ook de verantwoordelijkheden voor de verschillende gemeenschappelijke regelingen
aangewezen. In een tweetal gevallen is het echter zo geregeld dat de gemeenteraad besluit
over het aanwijzen voor die besturen. Daarom wordt de gemeenteraad gevraagd de
voordrachten van het college over te nemen.
Besluit – Het college besluit de raad voor te stellen:
1. burgmeester Nanning Mol aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur van de regio
Gooi en Vechtstreek;
2. Wethouder Jan van Midden te benoemen als lid van het bestuur van de Regeling
Rioolwaterzuiveringsinrichting Gooiergracht en vijzelgemaal Eemmeer.

03

Portefeuille: wethouder J.G. van Midden
--

04

Portefeuille: wethouder F. Westerkamp
--

05

Portefeuille: wethouder F.K. de Groot

05.01

Geluidbelastingkaart 2021
Korte inhoud: De gemeente is verplicht iedere vijf jaar een geluidbelastingkaart vast te
stellen. Voor 30 juni 2022 moet het college de geluidbelastingkaart 2021 hebben vastgesteld.
Besluit - Het college besluit:
1. de rapportage “Gemeente Laren Geluidsituatie 2021” vast te stellen, welke onder meer
beschrijft hoe het datamodel is samengesteld en wat de uitkomsten van de berekeningen
van het wegverkeerslawaai zijn;
2. de gemeenteraad hierover te informeren middels bijgaande RIB;
3. de inwoners van Laren hierover te informeren in het Larens Journaal en de website.

06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 29 juni 2022.
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