DEFINTIEF BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

6 april 2021
Raadhuis Laren
09.30 uur
14:00 uur
N. Mol
S. van Waveren

Aanwezig
Afwezig

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

01

Portefeuille: allen

01.01

Openbare besluitenlijst d.d. 30 maart 2021
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol
--

03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis

03.01

ENSIA Verantwoordingsrapportages Basisregistratie Adressen en Gebouwen,
Basisregistratie Groot
Korte inhoud: De BEL Combinatie voert als gemeenschappelijke regeling voor haar
deelnemende gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren de uitvoeringstaken uit en ontsluit de
gegevens naar de Landelijke Voorzieningen BAG, BGT en BRO. De ENSIA verantwoording
wordt per basisregistratie in 1 BEL rapportage uitgewerkt, ter vaststelling aan het BEL
bestuur en de colleges van haar deelnemende gemeenten voorgelegd en ter informatie aan
de raden aangeboden. In algemene zin kan worden gesteld dat de uitvoering van de wet
BAG, BGT conform de opzet wordt uitgevoerd en de BEL-gemeenten ook in 2020 voldoen
aan de gestelde norm
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Besluit – Het college besluit:
1. de ENSIA verantwoordingsrapportages Basisregistraties BAG, BGT en BRO vast te
stellen;
2. de voorgestelde verbeteractiviteiten uitvoering te geven.

04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Initiatief vraagafhankelijk sociaal vervoer Laren
Korte inhoud: Mogelijk maken van een initiatief om op een duurzame wijze te voorzien in
vraagafhankelijk vervoer, van deur tot deur, voor ouderen en minder mobiele inwoners in
Laren. Niet alleen bedoelt voor korte en snelle ritjes in het dorp, maar ook voor een sociaal
moment van gebruikers en vrijwilligers.
Besluit – Het college besluit:
1. medewerking te verlenen aan het initiatief om te voorzien in vraagafhankelijk en sociaal
vervoer met een duurzaam elektrisch voertuig in Laren;
2. het nodige (opstart)budget van 40.000 euro toe te kennen als eenmalige subsidie aan de
stichting, zodra deze is opgericht, om uitvoering te kunnen geven aan het initiatief;
3. in te stemmen om dit budget deels te dekken uit overgeheveld exploitatiebudget 2020 ten
bedrage van € 11.347,= en de verwachte onder-uitputting budgetten programma n.a.v.
beperking activiteiten en uitgaven door de Corona-pandemie.

04.02

Ondertekening lobbybrief steun sportverenigingen
Korte inhoud: Op initiatief van de gemeente Velsen wordt een brief verstuurd aan de minister
van sport om te lobbyen voor de financiële positie van sportverenigingen. Andere gemeenten
in Noord-Holland zijn benaderd om daaraan mee te doen. Met dit besluit wordt de wethouder
Sport, dhr. Stam, gemachtigd om namens de gemeente Laren de brief te ondertekenen.
Besluit – Het college besluit de lobbybrief van de gemeente Velsen ten behoeve van de
financiële positie van sportverenigingen te ondersteunen en wethouder Stam te machtigen
om namens het college de brief te ondertekenen.

04.03

Besluit op bezwaar
Korte inhoud: Bij besluit van 17 november 2020 is een omgevingsvergunning verleend voor
het bouwen van een woning op perceel Ruiterweg 13a te Laren.
Besluit - Het college besluit:
1. het advies van de commissie voor de bezwaarschriften van 16 maart 2021 naar
aanleiding van de op 18 december 2020 (aangevuld op 02 februari 2021; ontvangen op
16 februari 2021) van bezwaarmaker 1 en op 17 december 2020 (ontvangen op 22
december 2020 en aangevuld per email op 25 februari 2021) ingediende
bezwaarschriften van bezwaarmaker 1 respectievelijk bezwaarmaker 2 tegen de op 17
november 2020 verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op
perceel Ruiterweg 13a te Laren, over te nemen;
2. het bestreden besluit van 17 november 2020 in stand te laten.

04.04

Definitieve Koersdocument regio Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: Met de vaststelling in het portefeuillehoudersoverleg is het regionale proces
afgerond. Het Koersdocument wordt op 31 maart 2021 op de website van de regio geplaatst.
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Besluit - Het college besluit de raad door middel van bijgevoegde RIB te informeren over het
afronden van het project en de publicatie van het Koersdocument op de website van de
Regio.

05

Portefeuille: wethouder J. den Dunnen
--

06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 13 april 2021.
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