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Portefeuille: allen

01.01

Openbare besluitenlijst d.d. 24 augustus 2021
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol
--

03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis

03.01

Vergoeding toekennen voor de afkoppeling van hemelwater
Korte inhoud: Een gebouweigenaar heeft op basis van het "oude regime" een verzoek
ingediend voor vergoeding van kosten die gemaakt zijn voor de afkoppeling van het
hemelwater. Na de beoordeling is er een conceptovereenkomst opgesteld en wordt een
voorstel voor de vergoeding aan uw college voorgelegd.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de overeenkomst en een vergoeding toe te
kennen van € 8.220,00.
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04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Notitie Het Gooi en Omstreken
Besluit genomen op 24 augustus
Korte inhoud: Voorgesteld wordt om per brief te reageren op de notitie van woningcorporatie
Het Gooi en Omstreken van 31 maart 2021.
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met de voorgestelde brief;
2. op grond van artikel 55, lid 1 van de Gemeentewet, in samenhang met een belang,
genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te
leggen tot 31 december 2021.
3. de raad te informeren door middel van een Raadsinformatiebrief

04.02

Principebesluit huisvesting gemeentebestuur
Besluit genomen op 24 augustus
Korte inhoud: In het kader van de bezuinigingen, de mogelijke verkoop van het raadhuis en
de herontwikkeling van het Brinkhuis is onderzoek gedaan naar de huisvesting van het
gemeentebestuur. Dit voorstel gaat uit van herhuisvesting van B&W en staf in het Brinkhuis.
Het voorstel laat voor de raad ruimte om eigen keuzes te maken, waarbij de basiskeuze
gebaseerd is op inbreng van de raadswerkgroep.
Besluit – Het college besluit:
1. de voorkeur uit te spreken voor verhuizing van B&W en staf naar het Brinkhuis;
2. de raad voor te stellen de voorkeur uit te spreken
a. de raadsvergaderingen voorlopig in het BEL-kantoor te laten plaatsvinden;
b. het college en de staf in het Brinkhuis te huisvesten;
c. ook de griffie in het Brinkhuis te huisvesten.
3. de raad voor te stellen de businesscase nader uit te laten werken in samenhang met de
verkoop van het huidige raadhuis en daartoe €10.000,- beschikbaar te stellen om
definitieve besluitvorming voor te bereiden;
4. wethouder Stam aan te wijzen als portefeuillehouder voor dit onderwerp.
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Portefeuille: wethouder J.G.D. den Dunnen

05.01

Begrotingswijziging 2021 maatwerkvoorzieningen Sociaal Domein aan de hand van
prognose 2021
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 de tweede helft van 2020,
maar ook de voortzetting ervan in 2021. Deze ontwikkeling is betrokken bij het maken van de
meerjarenbegroting 2022-2025. De begroting 2021 is echter nog gebaseerd op de prognose
op basis van de eerste helft 2020 en deze is te laag gebleken. Met dit voorstel brengen we
ook de begroting 2021 op het niveau van de reële verwachtingen. Naast de prognose 2021
van de HBEL is er nog een begrotingswijziging n.a.v. de afwijking op de lasten van sociaal
domein van de jaarrekening 2020 te verwerken. Ook de toevoeging van de incidentele
middelen jeugdzorg aan de algemene uitkering leidt tot een mutatie in de begroting.
Met dit voorstel leggen wij een geïntegreerd voorstel tot begrotingswijziging aan u voor.
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met de begrotingswijziging 2021-12. Hierin wordt de begroting aangepast
met een bijstelling van het budget voor maatwerkvoorzieningen sociaal domein, de
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incidentele middelen jeugdzorg wordt toegevoegd aan de begroting van de algemene
uitkering en het negatieve saldo ten laste wordt gebracht van de algemene reserve;
2. dit voorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

05.02

Raadsinformatiebrief actuele situatie asielopvang
Korte inhoud: Het kabinet heeft aan alle gemeenten een brief gestuurd in verband met de
toegenomen instroom van vluchtelingen door de situatie in Afghanistan. Met deze RIB wordt
de raad geïnformeerd over de actuele situatie.
Besluit – Het college besluit de raadsinformatiebrief 'actuele situatie asielopvang' vast te
stellen en aan de raad te sturen.

06

Rondvraag

-Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 7 september 2021.
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