DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

20 april 2021
Raadzaal 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. 13 april 2021
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

Subsidies onafhankelijke stichting BEL Art Kunst Commissie
Korte inhoud: De BEL Art kunstcommissie heeft een verzoek gedaan bij de
portefeuillehouders kunst en cultuur van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren om
financieel ondersteund te worden bij de kosten van oprichting van een stichting en bij de
kosten van het organiseren van de exposities op het BEL-kantoor.
Besluit - Het college besluit:
1. akkoord te gaan met verlening van een eenmalige subsidie voor 2021 ad € 310 voor de
kosten van oprichting van een Stichting ten behoeve van de Bel Art Kunstcommissie;
2. akkoord te gaan met het verlenen van een subsidie voor 2021 ad € 350,- aan de op te
richten Stichting Bel Art Kunstcommissie voor het organiseren van 6 exposities op het
BEL-kantoor;
3. de kosten € 310 + € 350 ten laste te brengen van kostenplaats Kunst en
Cultuur/incidentele subsidies;
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4. akkoord te gaan met verlening van een meerjarige subsidie van € 500, --. vanaf 2022 en
verder voor:
a. het organiseren van 6 exposities per jaar op het BEL-kantoor;
b. het onderhouden van de website die ondersteuning biedt aan de exposities;
5. de meerjarige subsidie m.i.v. 2022 als aparte begrotingspost in de begroting op te
nemen.

03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis

03.01

Jaarstukken 2020 BEL Combinatie
Korte inhoud: Jaarstukken 2020 BEL Combinatie
Besluit - Het college besluit:
1. op grond van artikel 25 van de Gemeentewet tweede lid, artikel 55 van de Gemeentewet
lid 1 en artikel 10 lid 2 sub b van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding aan
het college en de raad op te leggen ten aanzien van de bijlage Managementletter BEL
Combinatie 2020;
2. de geheimhouding wordt opgelegd tot het moment waarop de financiële en economische
belangen van de gemeente niet meer geschaad kunnen worden door openbaarmaking,
zulks te bepalen door het college;
3. de gemeenteraad voor te stellen om conform artikel 25, lid 3, Gemeentewet, de
(voorlopig) opgelegde geheimhouding op de bijlage “Managementletter BEL Combinatie
2020” te bekrachtigen in zijn eerstvolgende vergadering;
4. kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van de BEL Combinatie;
5. kennis te nemen van het positieve resultaat van deze jaarrekening 2020 à € 319.859;
6. kennis te nemen van het accountantsverslag 2020 en managementletter 2020;
7. de gemeenteraad voor te stellen om kennis te nemen van het jaarverslag en de
jaarrekening 2020;
8. de gemeenteraad voor te stellen om kennis te nemen van het accountantsverslag 2020
en managementletter 2020;
9. de gemeenteraad voor te stellen bijgaande zienswijze in te dienen op de ‘Jaarstukken
2020’ van de GR BEL Combinatie.

03.02

Jaarstukken gemeente Laren 2020, concept ten behoeve van de accountantscontrole.
Korte inhoud: De conceptjaarstukken 2020 worden voor een tweede behandeling voorgelegd
aan het college. Dit is het exemplaar dat na vaststelling door het college gebruikt wordt voor
de accountantscontrole die eind april plaatsvindt.
Besluit - Het college besluit:
1. het concept van de jaarstukken 2020 vast te stellen ter controle door de accountant;
2. hierbij de portefeuillehouder Financiën te machtigen eventuele tekstuele wijzigingen aan
te laten brengen in de versie voor de accountant.

03.03

Analyse begrotingsrechtmatigheid 2020
Korte inhoud: Dit voorstel dient in het kader van de accountantscontrole op de jaarstukken
2020 te worden bezien. Aan de hand van een analyse op de begrotingsrechtmatigheid is
voor een deel van de lasten-overschrijdingen van de begroting alsnog instemming vereist van
de raad. Met de accountant is kortgesloten om dit onderwerp voortaan in een
raadsvergadering voorafgaand aan de behandeling van de jaarstukken te behandelen. Om
die reden ligt dit voorstel nu voor ter besluitvorming.
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Besluit - Het college besluit:
1. kennis te nemen van de analyse begrotingsrechtmatigheid 2020, waarin de
lastenoverschrijdingen zijn opgenomen, waarmee de raad moet instemmen (zie
onderstaande tabellen en bijlage 1);
2. het raadsvoorstel analyse begrotingsrechtmatigheid 2020 voor te leggen aan de raad ter
besluitvorming.

04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

beslissing op bezwaar tegen besluit weigering fictieve omgevingsvergunning
Korte inhoud: Het college van burgemeester en wethouders neemt een beslissing op het
bezwaarschrift tegen het besluit van 17 oktober 2018 tot het buiten behandeling stellen van
een aanvraag en het besluit van 13 november 2020 tot weigering van bekendmaking van een
volgens aanvrager van rechtswege verleende beschikking.
Besluit - Het college besluit:
1. zich te conformeren aan het advies van de bezwaarschriftencommissie van 15 maart
2021;
2. het bezwaarschrift tegen het besluit van 17 oktober 2018 niet-ontvankelijk te verklaren;
3. het bezwaarschrift tegen het besluit van 13 november 2020 ontvankelijk doch ongegrond
te verklaren;
4. het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen;
5. de bestreden besluiten in stand te laten.

04.02

Meten van luchtkwaliteit (stikstofdioxide)
Korte inhoud: Sinds maart (Blaricum en Eemnes) en april (Laren) 2020 meten we de
hoeveelheid stikstofdioxide (NO2) in de lucht op 10 locaties in de BEL-gemeenten via Palmes
diffusiebuisjes. Over de meetresultaten van 2020 is door de GGD Amsterdam gerapporteerd.
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief, met daarin de meetresultaten van
2020 van de Palmes diffusiebuisjes en het vervolg van het project Hollandse Luchten van
de provincie Noord-Holland;
2. deze raadsinformatiebrief ter kennis aan de raad aan te bieden.

04.03

Vaststelling bestemmingsplan met MER en beeldkwaliteitplan ‘Buurtschap Crailo’
Korte inhoud: Het ontwerpbestemmingsplan met verbrede reikwijdte met MER en het
ontwerp Beeldkwaliteitplan Buurtschap Crailo hebben van 15 januari 2021 tot en met 25
februari 2021 te visie gelegen. In de bijgevoegde Reactienota bestemmingsplan Buurtschap
Crailo met MER en Beeldkwaliteitplan Buurtschap Crailo is gereageerd op de ontvangen
zienswijzen / vooroverlegreacties / inspraakreacties op deze ontwerpplannen. Er zijn ook
diverse ambtshalve wijzigingen in de reactienota opgenomen. Naar aanleiding hiervan wordt
uw college voorgesteld de raad te vragen het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen en
het beeldkwaliteitplan (ongewijzigd) vast te stellen. Tot slot wordt uw college voorgesteld de
raad kennis te laten nemen van de beantwoording op de moties die zijn aangenomen bij de
besluitvorming van 4 maart 2020 op basis het stedenbouwkundig- en landschapsplan
Buurtschap Crailo.
Besluit – Het college besluit:
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1. de raad voor te stellen in te stemmen met de ‘Reactienota bestemmingsplan Buurtschap
Crailo met MER en Beeldkwaliteitplan Buurtschap Crailo’;
2. de raad voor te stellen het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte ‘Buurtschap Crailo’,
overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0417.BPbuurtCrailo-Va01 met Milieueffectrapport en overige bijbehorende
bestanden gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de Reactienota, zoals bedoeld onder
1;
3. de raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen ten behoeve van
bovengenoemd bestemmingsplan;
4. de raad voor te stellen het Beeldkwaliteitplan ‘Buurtschap Crailo’ ongewijzigd vast te
stellen als toetsingskader voor de redelijke eisen van welstand voor het plangebied
behorend bij bestemmingsplan Buurtschap Crailo;
5. de raad voor te stellen kennis te nemen van de antwoorden van het college op de
ingediende moties naar aanleiding van de besluitvorming op basis van het
stedenbouwkundig en landschapsplan d.d. 4 maart 2020.

04.04

Beantwoording raadsvragen leegstaande woningen
Korte inhoud: Kennisnemen van de beantwoording van de vragen uit de rondvraag van 19
januari jl. inzake leegstaande woningen in Laren.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde beantwoording in de
raadsinformatiebrief inzake leegstaande woningen.

04.05

Crailo – Vaststelling beleidsregels Buurtschap Crailo
Korte inhoud: Van 15 januari 2021 tot 25 februari 2021 hebben het
ontwerpbestemmingsplan, ontwerp beeldkwaliteitplan, de beleidsregels Natuurinclusief
bouwen en inrichten Buurtschap Crailo en Mobiliteit en parkeren Buurtschap Crailo en het
ontwerpbesluit hogere grenswaarden ter visie gelegen. In een separaat voorstel wordt u
geadviseerd omtrent de besluitvorming op de zienswijzen en de vaststelling van het
bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan. Met het voorliggende voorstel wordt u gevraagd om
in te stemmen met de nota van wijzigingen voor de beleidsregels en met inachtneming
daarvan de beleidsregels gewijzigd vast te stellen. Tevens wordt u gevraagd het besluit
hogere grenswaarden ongewijzigd vast te stellen. Tot slot wordt u gevraagd in te stemmen
met de bijvoegde beantwoording van de ingediende moties naar aanleiding van de
besluitvorming inzake het stedenbouwkundig- en landschapsplan d.d. 4 maart 2020.
Besluit - Het college besluit:
1. de beleidsregel natuurinclusief bouwen en inrichten Buurtschap Crailo gewijzigd vast te
stellen, met inachtneming van de bijgevoegde nota van wijzigingen (bijlage 1);
2. de beleidsregel mobiliteit en parkeren Buurtschap Crailo gewijzigd vast te stellen, met
inachtneming van de bijgevoegde nota van wijzigingen (bijlage 1);
3. de reactienota besluit hogere grenswaarden Buurtschap Crailo vast te stellen;
4. het besluit hogere grenswaarden Buurtschap Crailo ongewijzigd vast te stellen;
5. de raad te informeren over de stand van zaken aangaande de op 4 maart 2020
aangenomen moties betreffende Crailo, middels bijgaande collegebrief.

04.06

Budgetoverheveling na transformatie Kerklaan 1
Korte inhoud: Overheveling budgetten Kerklaan 1 naar aanleiding van wijziging gebruik.
Besluit - Het college besluit:
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1. de raad voor te stellen de budgetten van kostenplaats Kerklaan 1 huurwoning
(43550000) over te hevelen naar kostenplaats Kerklaan 1 ambtswoning (43010003) en
de wijziging te verwerken in de begroting vanaf 2022;
2. hiertoe wordt de raad ter vaststelling de 8e begrotingswijziging 2021 voorgelegd.

04.07

RIB RES
Korte inhoud: De Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de energieregio Noord-Holland
Zuid (NHZ), waar de Gooi en Vechtstreek onderdeel van uitmaakt, is klaar voor
besluitvorming. 21 april staat de RES 1.0 op de agenda van vrijwel alle colleges van B&W en
Dagelijks Besturen van de waterschappen in de provincie Noord-Holland. Vanaf 21 april is
het een openbaar document.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met het versturen van de raadsinformatiebrief
over de Regionale Energie Strategie.

05

Portefeuille: wethouder J.G.D. den Dunnen

05.01

Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: Er is een bezwaarschrift ingediend tegen de besluiten tot
beëindiging/intrekking, intrekking/terugvordering van bijstand en tegen het besluit tot
buitenbehandelingstelling van een nieuwe aanvraag om bijstand. De commissie voor de
bezwaarschriften heeft op 12 maart 2021 advies uitgebracht om de bezwaren ongegrond te
verklaren en om de bestreden besluiten in stand te laten. Voorgesteld wordt om het advies
van de commissie over te nemen.
Besluit - Het college besluit:
1. de bezwaarschriften tegen de beëindiging/intrekking van bijstand en
intrekking/terugvordering van bijstand en de buitenbehandelingstelling van een aanvraag
om bijstand ongegrond te verklaren;
2. de bestreden besluiten in stand te laten;
3. het bestreden besluit inzake beëindiging/intrekking aan te vullen met de motivering voor
wat betreft het zonder bericht niet verschijnen op het gesprek van 13 augustus 2020;
4. het verzoek om een proceskostenvergoeding af te wijzen.

06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 4 mei 2021.
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