DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

dinsdag 29 juni 2021
Raadhuis Laren
09:30 uur
12:00 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. 22 juni 2021
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

Jaarverslag van de klachtencoördinator 2020
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 2020´;
2. de aanbevelingen van de klachtencoördinator over te nemen;
3. in te stemmen met het ter kennisname doorzenden van het jaarverslag aan de raad.

02.02

Jaarverslag 2020 van de commissie voor de bezwaarschriften.
Korte inhoud: Jaarlijks brengt de commissie voor de bezwaarschriften een jaarverslag uit. In
dit jaarverslag geeft de commissie, zoals gebruikelijk, een beeld van haar activiteiten rondom
de behandeling van bij de BEL-gemeenten ingediende bezwaarschriften.
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Besluit - Het college besluit:
1. kennis te nemen van het Jaarverslag 2020 van de commissie voor de bezwaarschriften;
2. de aanbevelingen over te nemen;
3. het jaarverslag ter kennisname aan de raad te sturen.

03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis

03.01

Matching bijdrage Singer Laren noodfonds Provincie Noord-Holland 2021
Korte inhoud: Singer wordt voorgedragen voor een bijdrage van € 139.444 uit het Provinciaal
Noodfonds waarbij de vereiste matching van 35 % van het toe te kennen bedrag ad € 48.805
door de gemeente Laren wordt toegekend.
Besluit – Het college besluit:
1. voor Singer Laren een aanvraag in te dienen bij het Provinciaal Noodfonds sociale
infrastructuur voor een schadebedrag van € 139.444, waarvan de Provincie NoordHolland maximaal € 90.639 (=65%) subsidie verleend;
2. ten behoeve van de vereiste matching van 35% van het schadebedrag een
matchingsbedrag van maximaal € 48.805 toe te kennen aan Singer Laren;
3. de kosten ad € 48.805 te dekken uit de extra gelden vanuit het Rijk voor de culturele en
creatieve sector;
4. wethouder P.A.M. Calis te machtigen om namens de gemeente Laren het
aanvraagformulier van de provincie te ondertekenen.

03.02

Verlenging gedoogbesluit openingstijden supermarkten
Korte inhoud: Als onderdeel van de coronamaatregelen wordt gestuurd op het houden van
anderhalf meter ruimte, ook in de supermarkten. Om de spreiding van het winkelbezoek
mogelijk te maken worden langere openingstijden gedoogd.
Besluit - Het college besluit om tot en met 31 oktober 2021 onder voorwaarden te gedogen
dat:
1. supermarkten op zon- en feestdagen zijn geopend van 09.00 tot en met 20.00 uur;
2. supermarkten op maandag tot en met zaterdag tussen 06.00 en 07.00 uur niet voldoen
aan het bepaalde in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit;

03.03

Raadsinformatiebrief kwartaalrapportage Laren Regenklaar
Korte inhoud: De kwartaalrapportage geeft inzicht in de werkzaamheden die in de eerste 3
maanden van 2021 zijn uitgevoerd in het kader van Laren Regenklaar.
Besluit – Het college besluit de kwartaalrapportage Laren Regenklaar, met bijgaande
raadsinformatiebrief, aan de raad aan te bieden.

03.04

Raadsinformatiebrief belastingsamenwerking Huizen-Blaricum-Laren
Korte inhoud: De gemeenten Laren onderzoekt, samen met Blaricum, om de belastingtaken
ondergebracht kunnen worden bij de gemeente Huizen. Met deze raadsinformatiebrief wordt
de gemeenteraad geïnformeerd over de actuele stand van zaken. De brief wordt gelijktijdig in
Blaricum en Huizen aan de gemeenteraden verzonden.
Besluit – Het college besluit de raadsinformatiebrief Belastingtaken HLB vast te stellen.
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04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Intentieovereenkomst ontwikkeling Harmen Vosweg
Korte inhoud: De gemeenteraad heeft de stedenbouwkundige verkaveling van de bouw van 8
huurwoningen bij de Harmen Vosweg vastgesteld. Met corporatie Het Gooi en Omstreken
zijn afspraken gemaakt over het vervolg en over de financiële aspecten. Door middel van het
sluiten van een intentieovereenkomst worden deze afspraken geborgd.
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met de intentieovereenkomst;
2. wethouder Stam te machtigen om de overeenkomst te tekenen.

04.02

Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2020
Korte inhoud: Voorgesteld wordt om het jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving
2020 vast te stellen en dit ter kennisname aan de raad te sturen.
Besluit - Het college besluit:
1. het jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2020 vast te stellen;
2. het jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2020 ter kennisname aan de
raad te sturen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

04.03

Achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Korte inhoud: De VNG heeft het Waarborgfonds Sociale Woningbouw voorgesteld om een
nieuwe standaard achtervangovereenkomst op te stellen die aansluit bij de huidige
wetgeving en praktijk.
Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen met de nieuwe achtervangovereenkomst en deze uiterlijk in juli 2021
ondertekend terug te sturen aan WSW;
2. kennis te nemen van het wijzigingsvoorstel voor bestaande achtervangovereenkomsten.

04.04

Definitief locatieplan ondergrondse containers De Bazelweg Laren
Korte inhoud: Voor de inzameling van huishoudelijk afval aan De Bazelweg is een definitief
locatieplan opgesteld door de GAD. Deze wordt voor akkoord aan de gemeente voorgelegd.
Besluit – Het college besluit:
1. kennis te nemen van Definitief locatieplan Bazelweg (“Locaties ondergrondse containers
Laren” Nota 4) alsmede het zienswijzenverslag ondergrondse containers voor
huishoudelijk afval De Bazelweg van de GAD;
2. akkoord te gaan met het definitief locatieplan van de ondergrondse containers aan De
Bazelweg op basis waarvan de GAD en definitief locatiebesluit kan nemen.

04.05

Bestemmingsplan Centrum Laren 2018, herziening 2021
Korte inhoud: Het bestemmingsplan Centrum is door de Raad van State op één onderdeel
vernietigd. Het bestemmingsplan moet op dat onderdeel worden gerepareerd.
Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Centrum Laren 2018, herziening 2021;
2. meningen en gevoelens te peilen bij de Commissie R&I.
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04.06

Milieujaarverslag 2020 en jaarrapportage OFGV 2020
Korte inhoud: De gemeente is verplicht om jaarlijks een milieujaarverslag op te stellen. In het
milieujaarverslag 2020 worden de activiteiten beschreven die in 2020 op het gebied van
milieu en duurzaamheid zijn uitgevoerd.
Besluit – Het college besluit:
1. het milieujaarverslag, waarin wordt vermeld welke werkzaamheden en activiteiten in
2020 op het gebied van milieu en duurzaamheid zijn uitgevoerd, vast te stellen;
2. de jaarrapportage OFGV 2020, waarin onder meer de uitgevoerde werkzaamheden op
het gebied van milieuvergunningverlening en handhaving zijn opgenomen, vast te
stellen;
3. de beide rapportages ter kennis aan de raad aan te bieden.

04.07

In stand laten geheimhouding grondexploitatie 2020 + risicoanalyse Crailo en brief van
de GEM Crailo
Korte inhoud: Er is een verzoek ingediend om de geheimhouding op de grondexploitatie
2020 + risicoanalyse Crailo en de brief van de GEM Crailo d.d. 14 mei 2020 op te heffen.
Hierover moet een besluit worden genomen.
Besluit – Het college besluit:
1. de raad voor te stellen de geheimhouding op de grondexploitatie 2020 + risicoanalyse
Crailo en de brief van de GEM Crailo d.d. 14 mei 2020 in stand te laten;
2. het verzoek van 15 juni 2021 om opheffing van de op deze stukken rustende
geheimhouding af te wijzen.

05

Portefeuille: wethouder J.G.D. den Dunnen

05.01

Beëindiging RTC-regeling en vergoeding kosten uit bijzondere bijstand per 1 januari
2022
Korte inhoud: Om te komen tot een beheersing van de zorgvraag en kosten, heeft de
gemeente Laren in 2020 lokale besparingsmaatregelen ingezet. Een van deze lokale
maatregelen is de beëindiging van de Regeling Tegemoetkoming Chronisch zieken en
gehandicapten (RTC-regeling) en in de bijzondere bijstand een aantal vergoedingen van
bijzondere kosten op te nemen.
Besluit – Het college besluit in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel ‘Beëindiging RTCregeling en vergoeding kosten uit bijzondere bijstand per 1 januari 2022 voor personen met
een chronische ziekte en/of handicap’.

05.02

LRN Verruiming inkomensgrens minimaregelingen
Korte inhoud: Verruiming van de huidige inkomensgrens van 110% naar 120% van de
geldende bijstandsnorm, zodat de doelgroep werkenden met een bescheiden inkomen wordt
bereikt met aanvullende regelingen van de gemeente.
Besluit – Het college besluit in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel ‘Verruiming van de
huidige inkomensgrens van 110% naar 120% van de geldende bijstandsnorm’ en deze in te
laten gaan per 1 januari 2022.

05.03

Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: Er is een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit tot het wijzigen van het
aantal minuten huishoudelijke hulp van 260 minuten naar 150 minuten per week. De
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commissie voor de bezwaarschriften heeft op 22 juni 2021 het advies uitgebracht om het
bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. Voorgesteld
wordt om het advies van de commissie over te nemen.
Besluit - Het college besluit:
1. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
2. het bestreden besluit in stand te laten.

05.04

Tijdelijk Beleidsregels TONK
Korte inhoud: Op 23 maart 2021heeft B&W de beleidsregels voor de TONK (Tijdelijke
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) vastgesteld. De verwachtte aantallen en tekorten,
gebaseerd op de aantallen aanvragen TOZO, zijn vooralsnog niet gerealiseerd. Sterker, het
aantal aanvragen blijft sterk achter op de verwachting. De meest genoemde oorzaken zijn
schaamte, onbekendheid, de hoeveelheid ‘papier’ werk in verhouding tot de hoogte van de
‘relatief lage’ uitkering, te veel vermogen en de angst voor een terugvordering. De verschillen
tussen gemeenten in het land zijn wel groot. In Amsterdam is al wel 30% van het budget
uitgegeven en is het bedrag bijna zeven keer zo hoog. Het Rijk heeft rondom de TONK alleen
de aanvraag termijn verlengd van tot 1 juli 2021 nu tot 30 september 2021. De deelnemende
gemeenten HBEL hebben daarom besloten om de TONK te verruimen om zo meer burgers
de gelegenheid te bieden alsnog een aanvraag in te dienen
Besluit – Het college besluit:
1. de aangepaste en tijdelijke beleidsregels TONK Laren 2021 vaststellen per 29 juni 2021;
a. het percentage inkomensterugval in te stellen op >20%;
b. de tegemoetkoming vanuit de TONK vast te stellen op €2700,00 per huishouden;
c. het verhogen vermogensgrens naar toeslagengrens Belastingdienst:
i. Alleenstaande: €31.340
ii. Gehuwden: €62.680;
d. publicatie beleidsregels na besluitvorming.
2. de uitvoeringskosten ad € 66.560,00 verdelen over de HBEL-gemeenten naar rato van
het aantal aanvragen en het aandeel van Laren € 6.789 dekken uit de voorlopige
rijksbijdrage TONK van €95.240;
3. de totale geschatte uitkering TONK (op basis van € 2700,00 per huishouden) te dekken
uit de resterende rijksbijdrage van € 88.451 en voor het (eventuele) tekort vanuit gaan
dat dit wordt gedekt uit de definitieve rijksbijdrage TONK, maar dat het risico op een
resterend tekort aanwezig is;
4. in te stemmen met de aanvraagtermijn tot 31 december 2021, mits het budget op 1
oktober 2021 nog niet is uitgeput;
5. binnen de HBEL solidair om te gaan met de voorlopige rijksbijdrage TONK door
gemeenten die tekort komen na afloop van de regeling TONK op basis van een
verdeelsleutel bijspringen tot maximaal de netto rijksbijdrage TONK Laren van € 88.451.

06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 6 juli 2021.
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