DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

21 december 2021
Raadhuis Laren
09:30 uur
13:00 uur
N. Mol
S. van Waveren

Aanwezig

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

Afwezig

--

01

Portefeuille: allen

01.01

Openbare besluitenlijst d.d. 14 december 2021
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

Zienswijze Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's
Korte inhoud: Het veiligheidsberaad (bestuurlijk overleg veiligheidsregio's) heeft besloten tot
instelling van een expertisebureau in de vorm van een stichting risicobeheer. Deze stichting
moet de veiligheidsregio's helpen bij risico's gebonden aan de eigen taakuitvoering. De
veiligheidsregio vraagt de gemeenten om een zienswijze.
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met bijgevoegde zienswijze;
2. de zienswijze door te geleiden naar de gemeenteraad.
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03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis

03.01

Financiële beleidsdocumenten
Korte inhoud: Zowel de provincie Noord-Holland (in geval van Blaricum en Laren) als de
accountant heeft aangegeven dat een aantal financiële beleidsdocumenten moet worden
herzien, dan wel verlengd. Met dit voorstel wordt voor een aantal van de financiële
beleidsdocumenten een actie voorgesteld.
Besluit –
Het college besluit de raad voor te stellen:
1. de vernieuwde ‘Nota risicomanagement en weerstandsvermogen’ vast te stellen per 0101-2022;
2. het ‘Treasurystatuut’ ongewijzigd te verlengen t/m 31-12-2022.
Het college besluit:
1. het ‘Uitvoeringsbesluit Treasury’ ongewijzigd te verlengen t/m 31-12-2022.

04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan voormalige Rabobank
Korte inhoud: Op 27 januari 2021 is de stedenbouwkundige verkaveling herontwikkeling
Rabobank door de raad vastgesteld. Op basis van deze verkaveling is een
ontwerpbestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan (BKP) voor het gebied gemaakt. De
commissie R&I heeft op 22 september 2021 positief over het ontwerpbestemmingsplan en
BKP geadviseerd. Het bestemmingsplan is vanaf 15 oktober 2021 voor 6 weken ter inzage
gelegd. In deze periode kon iedereen een zienswijze indienen. Er zijn 22 zienswijzen
ingediend ten aanzien van het bestemmingsplan. Er zijn geen inspraakreacties over het BKP
ingediend.
Besluit – Het college besluit de raad voor te stellen:
1. de nota Zienswijzen Rabobanklocatie vast te stellen;
2. het bestemmingsplan Herontwikkeling voormalige Rabobanklocatie
(NL.IMRO.0417.BPRABO-Va01) gewijzigd vast te stellen;
3. geen exploitatieplan vast te stellen;
4. het Beeldkwaliteitsplan vast te stellen ter aanvulling van de Welstandsnota.

04.02

Huisvesting gemeentebestuur (met uitgewerkte businesscases)
Besluit genomen op 4 januari 2022
Korte inhoud: Het college heeft in opdracht van de raad businesscases laten uitwerken voor
de toekomstige huisvesting van de raad. Deze vormen verdere onderbouwing voor de eerder
uitgesproken voorkeur van B&W. Daarom wordt aan de raad voorgesteld het college, de staf
en de raadsgriffie in het Brinkhuis te huisvesten. Het (huidige) raadhuis kan dan
doorontwikkeld worden tot een medisch cluster, over mogelijke verkoop moet het college nog
definitief besluiten. De gemeenteraad beslist over de eigen huisvesting, het voorstel gaat uit
van voortzetting van de vergaderingen in Eemnes, maar vergaderen in het Brinkhuis is ook
mogelijk.
Besluit – Het college besluit de raad voor te stellen:
1. te kiezen voor variant 4 voor de huisvesting van het gemeentebestuur en daarmee:
a. in te stemmen met de verhuizing van college, staf en griffie naar het Brinkhuis;
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b. de raads- en commissievergaderingen voorlopig in het BEL-kantoor te doen
plaatsvinden.
2. ter uitvoering van de werkzaamheden onder 2a een krediet beschikbaar te stellen van
€266.000
05

Portefeuille: wethouder J.G.D. den Dunnen

05.01

Instellingsbesluit Jongerenraad Laren
Korte inhoud: Dit voorstel betreft een technische formaliteit. Op 21 september 2021 heeft het
college van B&W middels een collegevoorstel besloten om een jongerenraad in Laren op te
richten. Ten grondslag aan dit besluit lag het document 'Instellingsbesluit Jongerenraad
gemeente Laren'. Dit document voldeed echter niet aan de juridische eisen die aan dit soort
besluiten gesteld worden. Ook moest het format aangepast worden om te voldoen aan de
toegankelijkheidseisen.
Besluit – Het college besluit het gecorrigeerde Instellingsbesluit Jongerenraad gemeente
Laren met terugwerkende kracht per 1 oktober 2021 vast te stellen.

05.02

Stand van zaken dierenasiel Crailo en Dierenambulance Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: Dierenasiel Crailo (Crailo) en Dierenambulance Gooi en Vechtstreek (DAGV)
onderzoeken samen de mogelijkheden van vernieuwing van Crailo tot gezamenlijk
dierenopvang- en ambulancecentrum in de regio. In de raadsinformatiebrief wordt de raad
geïnformeerd over de stand van zaken.
Besluit – Het college besluit:
1. kennis te nemen van de raadsinformatiebrief stand van zaken dierenasiel Crailo en
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek;
2. de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken dierenasiel Crailo en
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek door middel van bijgevoegde
raadsinformatiebrief.

05.03

Actualisering Richtlijnen bijzondere bijstand en intrekking RTC-regeling
Korte inhoud: Op 29/9/2021 is door de raad besloten tot de afschaffing van de Regeling voor
personen met een chronische aandoening en/of beperking (RTC) en in plaats daarvan een
aantal forfaitaire vergoedingen op te nemen in de bijzondere bijstand. Om hier uitvoering aan
te kunnen geven, dienen de nadere regels RTC te worden ingetrokken en de richtlijnen
bijzondere bijstand te worden uitgebreid met de vergoedingen aan personen met een
chronische aandoening en/of beperking.
Besluit – Het college besluit:
1. de “Nadere regels met betrekking tot de toepassing van artikel 7.5.2. van de Verordening
sociaal domein gemeente Laren 2018” (RTC-regeling) met ingang van 1 januari 2022 in
te trekken;
2. de Richtlijnen bijzondere bijstand, aangevuld met de vergoedingen aan personen met
een chronische aandoening en/of beperking en aangepast wat betreft de inkomensgrens,
vast te stellen. Deze richtlijnen treden met ingang van 1 januari 2022 in werking;
3. de hiervoor geldende Richtlijnen bijzondere bijstand met ingang van 1 januari 2022 in te
trekken.
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06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 11 januari 2022.
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