BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

21 september 2021
Raadhuis Laren
10:00 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 september 2021
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol
--

03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis

03.01

Voordracht leden Raad van Toezicht Hart van Laren en daarmee samenhangende
besluiten
Korte inhoud: Op 24 augustus heeft B&W ingestemd met de aangepaste governance voor
het Hart van Laren (Brinkhuis c.a.). Onderdeel van de vernieuwing is het aanstellen van een
nieuwe Raad van Toezicht, waartoe het college bevoegd is.
Besluit – Het college besluit:
1. de volgende personen te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van het Brinkhuis:
Tijmen Smit, Sigrid Stevens en Aldert Schaaphok;
2. hen met bijgaande brief te feliciteren en de situatie en afspraken te schetsen waarbinnen
zij aantreden;
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3. de huidige kwartierkmaker, dhr. Schouten, tijdelijk te benoemen tot waarnemend
directeur;
4. het aftredende bestuur te bedanken voor hun inzet en betrokkenheid in de afgelopen
jaren;
5. in te stemmen met de definitieve, vernieuwde statuten;
6. de gemeenteraad te informeren met bijgaande raadsinformatiebrief.

04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Besluit op bezwaar tegen weigering handhavingsverzoek bosperceel
Korte inhoud: Het college van burgemeester en wethouders van Laren neemt een beslissing
op het bezwaarschrift tegen de weigering tot het handhavend optreden inzake activiteiten op
een bosperceel.
Besluit - Het college van Laren besluit:
1. de overwegingen van het advies van de commissie voor de bezwaarschriften d.d. 7
september 2021 over te nemen;
2. het bezwaarschrift ontvankelijk doch ongegrond te verklaren;
3. het bestreden besluit in stand te laten met aanvulling van een toelichting op het gebruik
van beregeningsinstallaties in relatie tot het vigerende bestemmingsplan.

04.02

Revitaliseringsplan Centrum Laren
Korte inhoud: In 2017 heeft de gemeenteraad het Centrumplan vastgesteld. Dit voorstel geeft
uitvoering aan onderdelen daarvan, die betrekking hebben op de openbare ruimte en de
samenwerking met Bijzonder Laren om ondernemers te ondersteunen. De beschikbare
reserve wordt ingezet om het centrum een impuls te geven.
Besluit – Het college besluit:
1. het revitaliseringsplan Centrum Laren vast te stellen;
2. de raad voor te stellen met het revitaliseringsplan in te stemmen en daartoe €260.000,
die daarvoor in reserve zit, vrij te geven.

05

Portefeuille: wethouder J.G.D. den Dunnen

05.01

Overstap van aanbieder collectieve zorgverzekering minima per 2022
Korte inhoud: De collectieve zorgverzekering minima is speciaal voor mensen met een laag
inkomen en hoge zorgkosten. De collectieve zorgverzekering minima bevat doorgaans een
goede aanvullende verzekering met extra dekkingen en collectiviteitskorting. De gemeente
betaalt (deels) mee aan deze collectieve zorgverzekering minima. Per 2022 wordt er
overgestapt naar andere aanbieder voor de collectieve zorgverzekering minima.
Besluit – Het college besluit voor de overstap naar Univé als nieuwe aanbieder voor de
collectieve zorgverzekering minima in te stemmen met:
1. handhaving van de huidige randvoorwaarden, betreffende:
a. de huidige inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm;
b. de maandelijkse gemeentelijke premiebijdrage van € 10,- per verzekerde.
2. het aanbieden van de aanvullende pakketten Compact en Compleet zonder afkoop eigen
risico;
3. het beschikbaar stellen van een structureel budget van € 15.000,- voor
Gezondverzekerd.nl en de kosten te verdelen over de vier gemeenten;
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4. het beschikbaar stellen van budget voor implementatie, te dekken uit de reeds
beschikbaar gestelde investeringsbudgetten welke gekoppeld zijn aan de bezuinigingen
RTC en Huishoudelijke Hulp.

05.02

Oprichten Jongerenraad Laren
Korte inhoud: De gemeente Laren vindt het belangrijk dat jongeren meehelpen besluiten te
nemen over zaken die voor hen bedoeld zijn. Daarom wordt voorgesteld een jongerenraad
op te richten. De leden komen zo’n vier keer per jaar bij elkaar om te praten over
verschillende (politieke) onderwerpen die belangrijk zijn voor jongeren in Laren.
Besluit – Het college besluit:
1. de Jongerenraad gemeente Laren op te richten middels het vaststellen van
Instellingsbesluit;
2. opdracht te geven daarvoor breed en actief te werven en goed te selecteren, zodat de
jongerenraad echt een afspiegeling van de Larense jeugd wordt;
3. oprichten Jongerenraad gemeente Laren met ingangsdatum 1 oktober 2021;
4. hiervoor een budget beschikbaar te stellen ad € 7.000;
5. in de programmabegroting 2022 hiervoor structureel budget beschikbaar te stellen.

05.03

Rapportage toegang en casussen Jeugd
Korte inhoud: De afgelopen maanden is naar de werkwijze en verbeterpunten met betrekking
tot de gemeentelijke toegang en casussen jeugd gekeken. Uitkomst daarvan is de rapportage
onderzoek en aanbevelingen gemeentelijke toegang en casussen jeugdvoorzieningen. Over
uitvoering en implementatie wordt nog gesproken. In het kader van de gelijktijdige
informatievoorziening aan de gemeenteraden wordt het nu reeds met de raad gedeeld.
Besluit – Het college besluit de rapportage onderzoek en aanbevelingen gemeentelijke
toegang en casussen jeugdvoorzieningen samen met de oplegger ter kennisname te
verstrekken aan de raad.

10

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 28 september 2021.
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