DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

13 april 2021
Digitaal - Teams
10:00 uur
13:00 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. 6 april 2021
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

01.02

Vertrouwelijke besluitenlijst d.d. 6 april 2021
De vertrouwelijke besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

01.03

Openbare besluitenlijst d.d. 25 februari 2021
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

Beantwoording raadsvragen CDA verkeersaanpak Brink
Korte inhoud: De CDA-fractie heeft vragen gesteld over de afsluiting van straten als
onderdeel van de aanpak om overlast op de Brink tegen te gaan. Het college stelt met dit
besluit de antwoorden op die vragen vast.
Besluit – Het college besluit:
1. de beantwoording van de schriftelijke vragen van de CDA-fractie over
"Verkeersmaatregelen op de Brink" vast te stellen;
2. de raad middels bijgaande raadsinformatiebrief te informeren.
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03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis

03.01

Kaderbrief 2022 BEL Combinatie
Korte inhoud: Dit is de brief met uitgangspunten voor de begroting 2022 van de BEL
Combinatie, de ambtelijke werkorganisatie voor de 3 BEL-gemeenten.
Besluit – Het college stelt de raadsinformatiebrief 'Kadernota BEL' vast en stemt in met
verzending aan de gemeenteraad.

04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Bekrachtiging Geheimhouding Grondexploitatie + risicoanalyse Crailo 2021 d.d. 16-022021
Korte inhoud: Geheimhouding omtrent de inhoud van de Grondexploitatie + risicoanalyse
Crailo 2021 d.d. 16-02-2021 op te leggen.
Besluit – Het college besluit:
1. geheimhouding op te leggen ten aanzien de overgelegde stukken over de
Grondexploitatie + risicoanalyse Crailo 2021 d.d. 16-02-2021 conform artikel 25 lid 2
Gemeentewet in samenhang met artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid
van bestuur;
2. aan de raad voor te leggen het Raadsvoorstel "Bekrachtiging Geheimhouding
Grondexploitatie + risicoanalyse Crailo 2021” d.d. 16-02-2021 conform artikel 25 lid 3 van
de Gemeentewet;
3. in de vergadering van het college geheimhouding op te leggen over het behandelde en
de inhoud van de stukken m.b.t. de Grondexploitatie + risicoanalyse Crailo 2021 (d.d. 1602-2021) conform artikel 55 lid 1 Gemeentewet in samenhang met artikel 10 lid 2 sub b
en g van de Wet openbaarheid van bestuur;
4. de geheimhouding geldt totdat de raad haar opheft.

04.02

Reactie rekenkamerbrief over de MOR
Korte inhoud: Reactie op rekenkamerbrief over de MOR.
Besluit – Het college besluit kennis te nemen van onze reactie op de aanbevelingen in de
brief van de rekenkamer over het proces van de Meldingen Openbare Ruimte.

05

Portefeuille: wethouder J.G.D. den Dunnen

05.01

Startnotitie inburgering 2022 'Een nieuw thuis'
Korte inhoud: De nieuwe Wet inburgering zal naar verwachting per 1 januari 2022 in werking
treden waarmee de regie weer teruggaat naar de gemeente. Met de startnotitie worden
voorbereidingen getroffen voor de invoering van de nieuwe wet.
Besluit – Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel ‘Startnotitie inburgering
2022 ‘Een nieuw thuis’.

05.02

Zienswijze conceptbegroting 2022 Werkvoorzieningschap Tomingroep
Korte inhoud: Het Werkvoorzieningschap Tomingroep heeft een conceptbegroting 2022
opgesteld. Over de conceptbegroting 2021 kan de gemeenteraad op grond van de Wet
Gemeenschappelijke Regelingen een zienswijze indienen.
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Besluit – Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel inzake zienswijze
conceptbegroting 2022 Werkvoorzieningschap Tomingroep.

06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 20 april 2021.
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