DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris of Griffier

2 februari 2021
Teams-vergadering
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. 26 januari 2021
De besluitenlijst d.d. 26 januari 2021 wordt vastgesteld.

01.02

Vertrouwelijke besluitenlijst d.d. 26 januari 2021
De vertrouwelijke besluitenlijst d.d. 26 januari 2021 wordt vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

Jaarverslag 2018 en Jaarverslag 2019 van de commissie voor de bezwaarschriften.
Korte inhoud: Jaarlijks brengt de commissie voor de bezwaarschriften een jaarverslag uit. In
deze jaarverslagen geeft de commissie een beeld van haar activiteiten rondom de
behandeling van bij de BEL-gemeenten ingediende bezwaarschriften.
Besluit - Het college besluit:
1. kennis te nemen van het Jaarverslag 2018 en het Jaarverslag 2019 van de commissie
voor de bezwaarschriften;
2. de aanbevelingen over te nemen;
3. de jaarverslagen ter kennisname aan de raad te sturen.
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02.02

Aanwijzingsbesluit toezichthouders
Korte inhoud: Middels dit besluit wordt een ambtenaar aangewezen die bij of krachtens
wettelijk voorschrift belast is met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij
of krachtens enig wettelijk voorschrift.
Besluit - Het college besluit:
1. aan te wijzen als toezichthouder ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo), de Wet basisregistratie Personen (Brp) en de Algemene wet bestuursrecht
(Awb):
- mevrouw DL; en
- de heer RT;
2. dit besluit treedt in werking op 2 februari 2021 en eindigt zodra er geen sprake meer is
van een dienstbetrekking.

03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis

-04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Oversluiting/Rangwisseling (Zekerheids)hypotheek op de woning aan de Goede
Herder te Laren
Korte inhoud: Oversluiting/Rangwisseling (Zekerheids)hypotheek Goede Herder te Laren.
Besluit – Het college besluit in te stemmen en mee te werken aan oversluiting van de
nieuwe 1e hypotheek.

04.02

Toepassen hardheidsclausule terzake directe bemiddeling woning
Korte inhoud: Verzoek om voorrang en directe bemiddeling bij een vrijgekomen sociale
huurwoning.
Besluit - Het college besluit op grond van de hardheidsclausule een urgentie te verlenen en
via directe bemiddeling met de woningcorporatie een woning beschikbaar te stellen.

04.03

Verzoek tegemoetkoming planschade van een perceel nabij de Tafelbergweg
Korte inhoud: Voor een perceel nabij de Tafelbergweg is een aanvraag om tegemoetkoming
in planschade ingediend. Voorgesteld wordt om deze aanvraag af te wijzen conform het
onafhankelijke advies.
Besluit – Het college besluit:
1. de aanvraag om tegemoetkoming in planschade af te wijzen;
2. het wettelijk recht van €500,- niet terug te betalen.

05

Portefeuille: wethouder J. den Dunnen

05.01

Subsidie Versa Welzijn (Versa)
Korte inhoud: Met Versa zijn afspraken gemaakt over de dienstverlening en subsidie voor
2021. De afspraken zijn bestuurlijk afgestemd en in documenten vastgelegd. Onder het kopje
‘Accenten 2021’ wordt aangegeven welke zaken in 2021 nieuw zijn. Daarnaast heeft Versa
verantwoording afgelegd voor de dienstverlening van 2019. Het college wordt gevraagd in te
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stemmen met de afspraken en subsidie voor 2021 (het verlenen van de subsidie) alsmede de
verantwoording over 2019 (het vaststellen van de subsidie).
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met het verlenen van een subsidie aan Versa van €398.560 voor 2021;
2. in te stemmen met de verantwoording van Versa over 2019 en de subsidie vast te stellen
op €380.877.

05.02

Bezwaar tegen besluit afwijzing subsidie Stichting Epic Youth
Korte inhoud: Een subsidieaanvraag van stichting Epic Youth is door het college in mandaat
afgewezen. De stichting heeft bezwaar gemaakt bij de commissie voor bezwaarschriften. Op
21 december jl. is het bezwaar behandeld. De commissie heeft geconcludeerd dat het besluit
niet voldoet aan de beginselen van behoorlijk bestuur. Het college heeft het besluit
onzorgvuldig voorbereid en aan het besluit kleeft een motiveringsgebrek. De commissie
meent dat op grond van het voorgaande het bezwaarschrift gegrond is.
Besluit – Het college besluit op advies van de Commissie voor de bezwaarschriften het
bezwaarschrift van Stichting Epic Youth ontvankelijk en gegrond te verklaren, het bestreden
besluit te herroepen en een nieuw besluit te nemen overeenkomstig de bij dit voorstel
gevoegde beschikking.

06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 9 februari 2021.
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