DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris of Griffier

13 oktober 2020
Via Teams
09:00 uur
12.00 uur
N. Mol
S. van Waveren

Aanwezig
Afwezig--

N. Mol, P.A.M. Calis, A.H.M. Stam, K. van Hunnik, S. van Waveren

01

Portefeuille: allen

01.01

Openbare besluitenlijst d.d. 6 oktober 2020
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol
-

03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis

03.01

Beleid Informatie en ICT 2020-2024
Korte inhoud: In kader van wetgeving en veranderende werkwijzen in kader van de digitale
dienstverlening, moeten verschillende beleidsdocumenten worden herijkt. Daarnaast is op 8
mei 2017 door de VNG een nieuwe set modellen voor de archivering aangeboden. De
huidige wijzigingen betreffen onder andere de principes dat hogere wetgeving niet in lagere
herhaald wordt en dat taken die aan het college van burgemeester en wethouders zijn
opgedragen niet door de gemeenteraad worden vastgesteld. Eens in de 3-4 jaar worden de
bestaande documenten tegen het licht gehouden en aangepast indien nodig. De huidige
archiefdocumenten zijn vastgesteld in 2016 en worden nu herijkt naar de laatste situatie van
2020.
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Het jaarlijks toezichtrapport is door de archivaris opgesteld over het jaar 2019 en zal na
formele kennisname door het college, worden aangeboden aan de provincie ter
verantwoording op het naleven van de Archiefwet
Besluit – Het college besluit het Beleid Informatie en ICT 2020-2024 vast te stellen en de
raden hierover te informeren.

04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Overdracht gronden aan GEM Crailo B.V.
Korte inhoud: Gemeenten Hilversum, Laren en Gooise Meren hebben in 2017 gronden van
de provincie Noord-Holland aangekocht en hebben samenwerkingsovereenkomst gesloten
ten behoeve van het terrein Crailo. De herontwikkeling van dit terrein lag al jaren stil en de
aankoop van Crailo bood kans om een uniek gebied in de Regio Gooi- en Vechtstreek te
ontwikkelen en daarbij zelf de regie in handen te nemen.
Besluit – Het college besluit:
1. zich voor te nemen in te stemmen met overdracht van de gronden in plangebied Crailo
aan GEM Crailo B.V. op basis van bijgevoegde conceptkoopovereenkomst tussen de
gemeenten en GEM Crailo B.V.
één en ander niet dan nadat de gemeenteraad op basis van bijgevoegd raadsvoorstel in
de gelegenheid is geweest zijn wensen en bedenking als bedoeld in artikel 169 lid 4 van
de Gemeentewet op dit voorgenomen besluit aan het college kenbaar te maken en de
wensen en bedenkingen vervolgens in nadere en definitieve besluitvorming zijn
betrokken;
2. tot het aangaan van de overeenkomst van uitgestelde betaling en de akte van kwijting
met de Provincie Noord-Holland en de notaris op te dragen de akte van kwijting na
wederzijdse ondertekening van de overeenkomst en akte in te schrijven in het Kadaster;
3. de portefeuillehouder te mandateren om redactionele aanpassingen in het raadsvoorstel
te doen indien dit nodig is om tot een eensluidende formulering te komen met de
gemeenten Gooise Meren en Hilversum;
4. het voornemen tot overdracht van de betreffende gronden aan GEM Crailo B.V. voor
wensen en bedenkingen voor te leggen aan de gemeenteraad.

04.02

Evaluatie uitbesteding onderhoud Hertenkamp
Korte inhoud: Sinds 1 januari 2020 verzorgt de Tomingroep, onder regie van de Buitendienst,
het onderhoud van en voeren zij de dieren in het hertenkamp in Laren. Zij hebben het werk
overgenomen van de buitendienst. Het college heeft op verzoek van de raad aangegeven na
6 maanden de verzorging van de dieren door de Tomingroep te evalueren en de resultaten te
delen met de gemeenteraad.
Besluit - Het college besluit:
1. kennis te nemen van de evaluatieresultaten van het onderhoud van het hertenkamp in
Laren, 6 maanden na de uitbesteding daarvan;
2. de hoeveelheid herten te verminderen naar 15;
3. het uitdunnen in het najaar te laten plaatsvinden;
4. de informatiebrief hierover naar de raad te zenden.
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04.03

Bestemmingsplan Herinrichting kruispunt N525, Oude Postweg/Westerheide
Korte inhoud: Bestemmingsplan Herinrichting kruispunt N525, Oude Postweg/Westerheide

Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met de Nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen;
2. de raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Herinrichting kruispunt N525, Oude
Postweg/Westerheide’ gewijzigd vast te stellen conform de wijzigingen zoals opgenomen
in de Nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen;
3. de raad voor te stellen geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 lid 2 sub a Wet
ruimtelijke ordening vast te stellen.

04.04

Verzoek provincie behoud optie Singer Laren Expres in nieuwe OV concessie
Korte inhoud: Dringend beroep om de Singer Laren Express te behouden in de nieuwe OV
concessie
Besluit – Het college besluit In te stemmen met bijgaande brief aan de provincie waarin
wordt verzocht om de Singer Laren Express te behouden in de nieuwe OV concessie

04.05

Stedenbouwkundige verkenning en grondexploitatie locatie (voormalige) Ligweide
Korte inhoud: Voor de locatie van de voormalige ligweide van zwembad De Biezem is een
stedenbouwkundige visie opgesteld ten behoeve van woningbouw. Aan de raad wordt
voorgesteld om deze visie en de daarbij behorende (geheime) grondexploitatie vast te
stellen.
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met de stedenbouwkundige verkenning voor de bouw van twaalf
woningen op de locatie Ligweide;
2. de raad voor te stellen de "Stedenbouwkundige verkenning, Locatie Ligweide te Laren"
vast te stellen en een keuze te maken uit ontwerpvariant A of B;
3. in te stemmen met de grondexploitatie Ligweide;
4. de raad voor te stellen de grondexploitatie Ligweide vast te stellen;
5. de grondexploitatie Ligweide met toelichting aan te merken als geheim op grond van
artikel 10, lid 2, sub b van de Wet openbaarheid bestuur voor drie jaar en de raad voor te
stellen de geheimhouding te bekrachtigen.

04.06

Stedenbouwkundige verkaveling bouw sociale huurwoningen Harmen Vosweg
Korte inhoud: Voor de bouw van huurwoningen bij de Harmen Vosweg is een
stedenbouwkundige verkaveling gemaakt
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met de stedenbouwkundige verkaveling voor de bouw van 8 sociale
huurwoningen;
2. de raad voor te stellen de stedenbouwkundige verkaveling vast te stellen;
3. in te stemmen met de financiële uitgangspunten voor de realisatie van het project;
4. de raad voor te stellen € 120.000,- van de reserve volkshuisvesting alsmede de
opbrengsten van de grondverkoop beschikbaar te stellen voor de inrichting van het
openbare gebied.
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05

Portefeuille: wethouder K. van Hunnik

05.01

Begrotingswijziging 2020 maatwerkvoorzieningen Sociaal Domein
Korte inhoud: De kosten van de maatwerkvoorzieningen in het Sociaal Domein laten nog
steeds een stijgende lijn zien. Dit betreft met name de stijging in 2019, maar ook de
voorzetting ervan in 2020. Deze ontwikkeling is betrokken bij het maken van de
meerjarenbegroting 2021-2024. De begroting 2020 is echter nog gebaseerd op de
bevindingen uit 2018, en dus te laag. Met dit voorstel brengen we ook de begroting 2020 op
het niveau van de reële verwachtingen.
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemming van actualisering van de gemeentebegroting 2020 wat betreft de
maatwerkvoorzieningen;
2. In te stemmen met de vorming van een bestemmingsreserve uitgaven Corona en de in
het gemeentefonds berekende middelen van 2020 te storten in deze reserve. 3. In te
stemmen met de begrotingswijziging 11-2020 waarin bovengenoemde
3. in te stemmen met de begrotingswijziging 11-2020 waarin bovengenoemde punten
verwerkt zijn en het negatief saldo ten laste wordt gebracht van de algemene reserve.

05.02

Hart van Laren
Korte inhoud: Stichting Hart van Laren wordt onder voorwaarden een lening verstrekt ad €
200.000,- zodat daarmee de stichting in staat is aan haar betalingsverplichtingen te voldoen
en nadere maatregelen kan invoeren om tot een structurele verbetering van haar
exploitatieresultaat te komen.
Besluit - Het college besluit:
1. opdracht te geven tot het opstellen van een herijkte en samenhangende visie op het Hart
van Laren en daar, gelet op het noodzakelijke draagvlak, stakeholders en samenleving
van Laren nadrukkelijk bij te betrekken;
2. de Stichting Hart van Laren een eenmalige lening onder voorwaarden te verstrekken ad
€ 200.000,- zodat daarmee haar bedrijfsvoering kan worden doorgezet en gewerkt kan
worden aan een verbeterplan voor bedrijfsvoering en programmering.
a. de verzoeken van de Stichting Hart van Laren om een suppletie van € 96.651 op de
subsidie over het begrotingsjaar 2017 en een suppletie van € 72.408 op de subsidie
over het begrotingsjaar 2019 af te wijzen;
b. het verzoek van de Stichting Hart van Laren tot het vergoeden van een gedeelte van
de facturen ten aanzien van de DVO Raadhuis over 2017 en 2018 ter hoogte van €
42.002,28 (incl. BTW) af te wijzen;
c. opdracht te geven tot het opstellen van leningsovereenkomst waarbij ten aanzien van
de eenmalige lening ad € 200.000,- aan de Stichting Hart van Laren in ieder geval de
volgende voorwaarden worden gehanteerd:
- de looptijd van de lening bedraagt 10 jaar met een jaarlijks rentepercentage van
1%;
- Stichting Hart van Laren dient voor 15 november aanstaande een concreet
verbeterplan in te dienen met concrete maatregelen die leiden tot een structurele
verbetering van het exploitatieresultaat;
- Stichting Hart van Laren dient voor 1 maart 2021 te laten zien dat de
gepresenteerde maatregelen uit het verbeterplan zijn ingevoerd. Indien de stichting
op 1 maart 2021 geen maatregelen heeft ingevoerd en geen doorkijk heeft geven
naar een concrete verbetering van het exploitatieresultaat, zal het College de
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toegezegde lening heroverwegen en zo mogelijk terugvorderen, alsmede
verdergaande maatregelen overwegen.
3. de Stichting Hart van Laren per brief te informeren over de beslispunten 1 t/m 4 en het
intensieve overleg met de Stichting te vervolgen;
4. de Raad te informeren omtrent voorgaande beslispunten middels bijgaande
Raadsinformatiebrief.

06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren op 20 oktober 2020.
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