DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

23 maart 2021
Raadhuis Laren
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. 16 maart 2021
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

Raadsinformatiebrief aanpak supercars/autospotters Brink
Korte inhoud: Het college heeft de afgelopen weken extra ingezet om de overlast op de Brink
aan te pakken. Met deze brief wordt de raad geïnformeerd over de resultaten en de wijze
waarop het college de maatregelen voortzet.
Besluit - Het college besluit de raadsinformatiebrief "Vervolg aanpak overlast Brink" vast te
stellen en aan de gemeenteraad te sturen.

03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis

03.01

Erfdienstbaarheid
Korte inhoud: Erfdienstbaarheden ten behoeve van het project Laren Regenklaar
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met het vestigen van een erfdienstbaarheid ten behoeve van Wulfenlaan
8bis;
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2. het college te laten besluiten om een mandaat te verlenen aan de teamleider RO/OR
voor het laten vestigen van erfdienstbaarheden t.b.v. het project Laren Regenklaar.

03.02

Verruiming openingstijden supermarkten te Laren i.v.m. Covid-19
Korte inhoud: Supermarkten in Laren (Jumbo, Organic en AH) hebben een
gedoogbeschikking op grond waarvan het is toegestaan om op zon- en feestdagen dagen
langer geopend te zijn en van maandag t/m zaterdag eerder te laden en lossen. Deze
besluiten gelden tot en met 31 maart 2021. Omdat de verwachting is dat alle maatregelen
langer duren, is het voorstel om de termijn te verlengen t/m 1 juli 2021.
Besluit - Het college besluit om tot en met 1 juli 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

Overhevelingsvoorstellen budgetten 2020 naar 2021 gemeente Laren
Korte inhoud: Betreft het overhevelingsvoorstel van restantbudgetten 2020 naar 2021 zodat
activiteiten alsnog kunnen worden uitgevoerd.
Besluit – Het college besluit:
1. akkoord te gaan met het overhevelingsvoorstel (totaal € 1.715.386) van 2020 naar 2021
en het daarbij behorende raadsvoorstel en begrotingswijziging;
2. voor te stellen om deze overhevelingsverzoeken als volgt te dekken:
a. € 405.259 via de algemene reserve;
b. € 23.121 via de bestemmingsreserve diverse scholen;
c. € 130.000 via de bestemmingsreserve sport- en accommodaties;
d. € 20.000 via de bestemmingsreserve sociaal domein;
e. € 237.100 via de bestemmingsreserve klimaat- en duurzaamheidsbeleid;
f. € 879.840 via de bestemmingsreserve maatschappelijk steunfonds covid-19;
g. € 20.066 via de vooruit ontvangen subsidies.

03.04

Accordering programmateksten jaarstukken 2020 Laren
Korte inhoud: Ten behoeve van het opstellen van de jaarstukken 2020 wordt aan het college
gevraagd reeds akkoord te gaan met de programmateksten. In de jaarstukken 2020 wordt
per programma toegelicht wat de gemeente in 2020 heeft bereikt en wat daarvoor is gedaan.
Besluit - Het college besluit akkoord te gaan met de voorgestelde programmateksten
inclusief de verantwoording van doelstellingen en activiteiten en dit te laten verwerken in de
jaarstukken 2020.

04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Verduurzamen bomen en gazon Brink
Korte inhoud: Tijdens de behandeling van de voorstellen voor het aanpassen van de Brink in
het kader van het project Laren Regenklaar, is door de gemeenteraad besloten het Brinkplan
de komende jaren niet aan de orde te stellen en dus ook geen bomen te kappen. Wel heeft
de portefeuillehouder de raad toegezegd om de bomen en het gazon een kwaliteitsimpuls te
geven, zodat de bomen en het gazon duurzaam in stand gehouden kunnen worden. Op
basis hiervan is voor de komende vijf jaar een beheersplan opgesteld.
Besluit – Het college besluit:
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1. in te stemmen met verduurzamende maatregelen voor de bomen en het gazon op de
Brink;
2. onderhoud 2021 voorlopig uit het lopende groenbudget te dekken;
3. structurele dekking van de maatregelen (waaronder vrijvallen van de reserve en
aanvulling budget 2021) bij de kadernota in besluitvorming te brengen;
4. de raad via een Raadsinformatiebrief te informeren.

04.02

Bestemmingsplan Harmen Vosweg - Ruiterweg
Korte inhoud: Om de bouw van 8 sociale huurwoningen mogelijk te maken heeft de raad een
stedenbouwkundige verkaveling vastgesteld. Voor dit gebied is een
ontwerpbestemmingsplan gemaakt.
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Harmen Vosweg-Ruiterweg;
2. de mening en gevoelens te peilen van de commissie R&I;
3. na de vergadering van de commissie R&I het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te
leggen.

04.03

Woonenquête in de gemeente Laren
Korte inhoud: Tweejaarlijks wordt een groot woonwensen onderzoek gehouden in de
gemeenten van de MRA (Metropoolregio Amsterdam). Laren is net als in 2019 ook weer
gevraagd mee te doen.
Besluit - Het college besluit:
1. eind maart 2021 een steekproef van 972 huishoudens uit de BRP Laren te trekken, ten
behoeve van het woonwensenonderzoek WiMRA door middel van een door Bureau I&O
van de gemeente Amsterdam te verzenden enquête;
2. de begeleidende brief vast te stellen en te versturen.

04.04

Erfpachtovereenkomst overslagterrein Crailo
Korte inhoud: Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek heeft besloten een
erfpachtovereenkomst aan te gaan met NS Vastgoed B.V. voor het overslagterrein Crailo te
Hilversum voor een periode van 50 jaar.
Besluit – Het college besluit:
1. kennis te nemen van de informatiebrief van de Regio Gooi en Vechtstreek inzake
erfpachtovereenkomst overslagterrein Crailo;
2. deze informatiebrief ter kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad Laren.

05

Portefeuille: wethouder J. den Dunnen

05.01

Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: Er is een bezwaarschrift ingediend tegen de afwijzing van de aanvraag om
bijstand in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
(hierna: Tozo). De commissie voor de bezwaarschriften heeft op 4 maart 2021 het advies
uitgebracht om het bezwaarschrift voor zover gericht op de motivering gegrond te verklaren
en voor het overige het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit aan
te passen. Voorgesteld wordt om het advies van de commissie over te nemen.
Besluit - Het college besluit:
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1. het bezwaarschrift ontvankelijk en voor zover gericht op de motivering gegrond te
verklaren;
2. voor het overige het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
3. de motivering van het bestreden besluit aan te passen door de grondslag van de
afwijzing te wijzigen in artikel 1 van de Tozo juncto artikel 11 van de Participatiewet;
4. het verzoek om vergoeding van de proceskosten toe te wijzen.

05.02

Beleidsregels TONK
Korte inhoud: Niet iedereen is tijdens de coronacrisis uit de financiële problemen geholpen
door eerdere steunmaatregelen. Via de gemeenten biedt het Rijk extra hulp met de regeling
TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten). Het kabinet reserveert hiervoor 130
miljoen euro in het eerste helft van 2021. In maart kwam daar nog een keer 130 miljoen bij.
Gemeenten dienen lokaal de beleidsregels van de TONK vast te stellen.
Besluit – Het college besluit:
1. de beleidsregels TONK Laren 2021 per 1 januari 2021 vast te stellen;
a. het percentage inkomensterugval in te stellen op >35%;
b. een staffel te hanteren voor de woonquote (verhouding inkomen en woonlasten);
c. de tegemoetkoming vanuit de TONK vast te stellen op maximaal €900 per
huishouden voor de gehele periode;
d. de vermogensgrens in te stellen op €6.295,00 voor een alleenstaande en €12.590,00
voor gehuwden conform de Participatiewet, artikel 34 lid 3;
e. de raad over dit besluit te informeren per aparte Raadsinformatiebrief.
2. de uitvoeringskosten voor Laren (€ 6.789) te financieren uit de voorlopige rijksbijdrage
TONK van €95.240;
3. in eerste geval uit te gaan van scenario I. Dat betekent 98 uit te geven TONK uitkeringen.
Bij uitputting van het budget van 75% wordt de betreffende portefeuillehouder
geïnformeerd en overleg gepleegd over de te ondernemen stappen.

06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 30 maart 2021.
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