DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

16 februari 2021
Teams-vergadering
10:00 uur
14:00 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. 9 februari 2021
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

Aanwijzingsbesluit toezichthouders
Korte inhoud: Middels dit besluit wordt een ambtenaar aangewezen die bij of krachtens
wettelijk voorschrift belast is met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij
of krachtens enig wettelijk voorschrift.
Besluit - Het college besluit:
1. aan te wijzen als toezichthouder ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo), de Wet basisregistratie persoonsgegevens (Wet BRP) en de Algemene wet
bestuursrecht (Awb):
- de heer SK;
- de heer NH en
- de heer AD;
2. dit besluit treedt in werking op 16 februari 2021 en eindigt zodra er geen sprake meer is
van een dienstbetrekking.
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03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis

03.01

Vaststelling Subsidie Hart van Laren 2017, 2018, 2019
Korte inhoud: Stichting Hart van Laren is in de jaren 2017, 2018 en 2019 subsidie verleend
ten behoeve van haar activiteiten. Door het overleggen van jaarrekeningen over de
betreffende jaren en een daarmee samenhangende toelichting heeft de Stichting
verantwoording afgelegd over deze activiteiten. Het College wordt gevraagd de subsidie over
de bovengenoemde jaren vast te stellen.
Besluit – Het college besluit:
1. De subsidie over 2017 aan Stichting Hart van Laren vast te stellen op € 149.207,-conform verlening;
2. De subsidie over 2018 aan Stichting Hart van Laren vast te stellen op € 150.000,-conform verlening;
3. De subsidie over 2019 aan Stichting Hart van Laren vast te stellen op € 127.813,-conform verlening.

04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Vooroverlegplan Landgoed Larenberg
Korte inhoud: Er is door de eigenaren een principeverzoek voor “Landgoed Larenberg,
behoud door duurzame ontwikkeling” ingediend, waarbij het plan is om 4 extra woningen te
realiseren op het landgoed.
Besluit – Het college besluit het principeverzoek “Landgoed Larenberg, behoud door
duurzame ontwikkeling”, dat namens de eigenaren van Landgoed Larenberg is gedaan, aan
de commissie R&I voor te leggen om te peilen of er een positieve grondhouding is om het
plan verder uit te werken.

04.02

Uitstel investeringssubsidie 2020 LMHC Hockey Laren - Veld 6
Korte inhoud: Uitstel aanvraag in verband met aanleg Veld 6 kunstgras.
Besluit – Het college besluit LMHC uitstel te verlenen voor de realisatie van de aanleg van
een kunstgrasveld, genaamd "Veld 6" tot uiterlijk 1 december 2021 onder de voorwaarde dat
de vereniging het bedrag zichtbaar reserveert voor dit doel.

04.03

Besluit op bezwaar tegen omgevingsvergunning legalisering van een erfafscheiding
Korte inhoud: Het college van burgemeester en wethouders van Laren neemt een besluit op
het bezwaarschrift dat is ingediend tegen verlenen van een omgevingsvergunning
legalisering van een erfafscheiding aan de Noolseweg in Laren
Besluit - Het college besluit:
1. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
2. het bestreden besluit in stand te laten met een aanvulling van de belangenafweging en
motivering v.w.b. het toepassen van het afwijkingsartikel 31.1 van het bestemmingsplan
Laren-Noord.
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05

Portefeuille: wethouder J. den Dunnen

05.01

RIB huiselijk geweld en kindermishandeling
Korte inhoud: De raad wordt middels een informatiebrief geïnformeerd over de
ontwikkelingen in de regio en op lokaal niveau met betrekking tot huiselijk geweld en
kindermishandeling.
Besluit – Het college besluit de raad te informeren met bijgevoegde informatiebrief over de
ontwikkeling met betrekking tot de ontwikkelingen omtrent huiselijk geweld en
kindermishandeling.

06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 23 februari 2021.
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