DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

24 november 2020
Raadhuis Laren
09:15 uur
12:00 uur
N. Mol
S. van Waveren

Aanwezig

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

Afwezig

--

01

Portefeuille: allen

01.01

Openbare besluitenlijst d.d. 17 november 2020
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

Portefeuilleverdeling college van B&W
Korte inhoud: Door het vertrek van wethouder Van Hunnik is waarneming van de portefeuilles
noodzakelijk. Dit voorstel voorziet daarin.
Besluit – Het college besluit:
1. de portefeuilleverdeling in het college (bijlage 1) vast te stellen;
2. wethouder Calis voor te dragen als lid van het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en
Vechtstreek;
3. wethouder Calis voor te dragen als lid van het Algemeen Bestuur van de Tomingroep;
4. de vacatures in het bestuur van het Gemeenschappelijk Orgaan Stichting Primair
Onderwijs en de GR regionaal bureau Leerlingzaken tijdelijk vacant te laten, in de
verwachting dat voor de eerstvolgende bestuursvergadering een nieuwe wethouder is
verkozen door de gemeenteraad;
5. deze verdeling te herzien als er een nieuwe wethouder door de raad is verkozen of
zoveel eerder als daar aanleiding toe is.
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02.02

Overdracht taken aan GGD Gooi & Vechtstreek (GGD) met betrekking tot kinderopvang
Korte inhoud: Taken met betrekking tot het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) worden
aan de GGD overgedragen.
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met de ‘Dienstverleningsovereenkomst voor de opdracht tot
dienstverlening van exploitatie en registratie kinderopvangvoorzieningen Laren’, inclusief
de bijlage ‘Werkafspraken bij overeenkomst voor de opdracht tot dienstverlening van
exploitatie en registratie kinderopvangvoorzieningen Laren’ met de Regio Gooi en
Vechtstreek (onderdeel GGD);
2. in te stemmen met het ‘Mandaat- en machtigingsbesluit Regio Gooi en Vechtstreek
(onderdeel GGD Gooi en Vechtstreek) inzake overdracht van taken met betrekking tot de
Wet kinderopvang en het Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse
kinderopvang en personenregister kinderopvang Laren’;
3. in te stemmen met de ‘Verwerkersovereenkomst van de gemeente Laren met de Regio
Gooi en Vechtstreek (onderdeel GGD Gooi en Vechtstreek) ter uitvoering van de onder 1
omschreven Dienstverleningsovereenkomst’.

03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis

03.01

Financiering dierenwelzijnsorganisaties
Korte inhoud: De regiogemeenten hebben een verkenning uitgevoerd naar de financiële
positie van de dierenwelzijnsorganisaties in de regio. Met dit voorstel worden incidenteel voor
2020 en structureel voor de jaren daarna afspraken gemaakt om de positie van de
organisaties te versterken. Dit is noodzakelijk om de continuïteit te borgen van de wettelijke
taak die gemeenten hebben in de opvang van gedomesticeerde zwerfdieren.
Besluit – Het college besluit:
1. een eenmalige extra gemeentelijke bijdrage te doen in 2020 aan de Dierenambulance,
de Vogelopvang en de Egel- en Eekhoornopvang, in het kader van de tegenvallers door
Corona, ter hoogte van 40% van de optelsom van de werkelijke bijdragen in 2019 vanuit
de regiogemeenten. Voor de gemeente Laren totaal € 1.322,-;
2. voor de structurele financiering van deze organisaties met ingang van 2021 uit te gaan
van een vaste bijdrage die over de regiogemeenten wordt omgeslagen op basis van
inwoneraantal, deze afspraak tussen gemeenten vast te leggen voor een periode van 4
jaar en deze na 3 jaar te evalueren en bij de evaluatie de resultaten van de
ondersteuning door stichting Dierenlot te betrekken;
3. de vaste gemeentelijke bijdrage voor de periode 2021-2024 vast te stellen op 140% van
de optelsom van de werkelijke bijdragen in 2019 vanuit de regiogemeenten. Dit betekent
voor de gemeente Laren jaarlijks € 2.346,- voor de Dierenambulance, € 1.811,- voor de
Vogelopvang en € 470,- voor de Egel- en eekhoornopvang. Totaal € 4.627,- per jaar;
4. de gemeenteraad te informeren met bijgaande raadsinformatiebrief. Deze wordt door de
zeven gemeenten gelijktijdig verzonden als alle colleges hebben besloten.
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04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Overdragen restant uitvoeringsbudget 2020 Sportakkoord
Korte inhoud: In verband met de specifieke uitkering (SPUK) dient het restbedrag te worden
opgemaakt in 2020. Door het over te dragen voldoen we aan de vereisten van VWS en is het
budget van 2020 ook in 2021 beschikbaar.
Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen met overdracht van de resterende middelen in 2020 à € 19.000,- aan
Sportimpuls.nl BV, en deze kosten te verantwoorden op de kostenplaats Sport, Bewegen
en Meedoen;
2. in te stemmen met het doen van vervolgaanvragen voor 2021 en 2022 voor een bedrag
ter hoogte van ongeveer € 10.000,-;
3. in de kadernota van 2022 zowel voor 2021 als voor 2022 de budgettering van zowel
inkomsten als uitgaven op te nemen ter hoogte van dit bedrag op de kostenplaats Sport,
Bewegen en Meedoen.

04.02

Verlenging erfpachtrecht SV Laren ‘99
Korte inhoud: Verlenging erfpachtrecht van Sportvereniging Laren ‘99.
Besluit – Het college besluit:
1. het erfpachtrecht van Sportvereniging Laren ‘99 te verlengen met een periode van 25
jaar ingaande op 1 september 2027;
2. aan de verlenging van dit erfpachtrecht voorwaarden te verbinden;
3. in te stemmen met de jaarlijkse canon vergoeding van € 1,-;
4. de inkomsten ad € 1,- te verantwoorden op kostenplaats 93030000 beheer overige
gronden en kostensoort 533000 pachten.

04.03

Mandaatbesluit Regio GV bestuursrechtelijk handhavend optreden Wet milieubeheer
Korte inhoud: Mandaatbesluit bestuursrechtelijk handhavend optreden Regio Gooi en
Vechtstreek dossier Beelen en andere inzamelaars 2020.
Besluit – Het college besluit:
1. de bevoegdheid van het college tot het opleggen van een last onder bestuursdwang als
bedoeld in artikel 125 van de Gemeentewet ter handhaving van de regels uit de Wet
milieubeheer te mandateren aan de algemeen directeur van de Regio Gooi en
Vechtstreek;
2. de bevoegdheid tot het opleggen van een last onder dwangsom als bedoeld in artikel
5.32 van de Awb te mandateren aan de algemeen directeur van de Regio Gooi en
Vechtstreek;
3. het handhavingstraject dat voortvloeit uit het toepassen van de bevoegdheid als bedoeld
in het tweede lid op te delen in een voorbereidende en uitvoerende fase;
4. ten aanzien van de uitoefening van de onder 2. vermelde bevoegdheid de voorschriften
zoals vastgelegd in de bijgevoegde mandaatregeling vast te stellen.

04.04

Aanwijzen locatie afvalinzamelcontainers De Bazelweg Laren
Korte inhoud: Voor de inzameling van afval en grondstoffen middels een ondergrondse - en
bovengrondse container is een locatie gevonden aan De Bazelweg.
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Besluit – Het college besluit:
1. kennis te nemen van Nota 3 'Locaties ondergrondse containers Laren' van de GAD;
2. akkoord te gaan met de aanwijzing van de opstelplaats van de afvalinzamelcontainers
aan De Bazelweg.

04.05

Subsidie t.a.v. kantoorkosten buurtsportcoaches
Korte inhoud: Per 2020 werken de buurtsportcoaches vanuit het Huis van Eemnes.
Voorgesteld wordt de kantoorkosten in rekening te brengen bij de drie gemeenten.
Besluit - Het college besluit de kantoorkosten voor de buurtsportcoaches ad € 1500,- per
gemeente voor het jaar 2021 incidenteel te verantwoorden op 93610005-435100.

04.06

Hernieuwde bevestiging NWB inzake garantstelling lening SV Laren ’99
Korte inhoud: Op verzoek van de Waterschapbank (NWB) dient er door de gemeente Laren
een verklaring te worden afgegeven waarmee de borgstelling door de Stichting
Waarborgfonds Sport (SWS) definitief in gang kan worden gezet. Dit is een herbevestiging
van de eerdere collegebesluiten van 12 juni 2019 en 26 mei 2020. Met gevraagde exacte
tekst als collegebesluit zal de NWB dan de leningsovereenkomst opmaken, en kan de
verdere procedure in parallel met de borgstelling door SWS definitief in gang worden gezet.
Besluit – Het college besluit (na eerdere besluitvorming 12 juni 2019 en 26 mei 2020) in te
stemmen met de gevraagde garantstelling door de gemeente op door de Nederlandse
Waterschapbank te geven lening aan SV Laren '99 met de door de NWB aangegeven juiste
formulering:
"De gemeente Laren stelt zich ten behoeve van geldgeefster onherroepelijk en
onvoorwaardelijk borg voor de juiste nakoming van de verplichting tot betaling van al hetgeen
geldgeefster van SV Laren '99 dan wel haar rechtsopvolgster onder algemene titel, uit hoofde
van de onderhavige overeenkomst van geldlening te vorderen heeft of zal hebben, voor een
maximum van € 375.000,=. Indien er voorwaarden worden gesteld aan de garantie zullen
deze geen afbreuk doen aan de garantie die de gemeente Laren aan de Nederlandse
Waterschapbank afgeeft".

05

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren op 1 december 2020.
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