DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
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dinsdag 22 juni 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. 15 juni 2021
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

Verrekening neveninkomsten 2020
Korte inhoud: In het kader van de verrekenplicht zoals bepaald in het Rechtspositiebesluit
politieke ambtsdragers, moet over het jaar 2020 vastgesteld worden of verrekening van
neveninkomsten van burgemeester en wethouders aan de orde is. Via een web-applicatie
van het ministerie BZK is aan de burgemeester en wethouders gevraagd naar eventuele
neveninkomsten. Op basis van de individuele opgaven en conform de geldende regels, is
verrekening van neveninkomsten van de burgemeester en wethouders over het jaar 2020
niet aan de orde.
Besluit – Het college besluit vast te stellen dat er - conform bijgaande adviezen van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - voor de politieke ambtsdragers
van gemeente Laren over 2020 geen sprake is van een verrekeningsplicht met betrekking tot
de neveninkomsten.
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03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis

04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Besluit hogere grenswaarden geluid Stationsweg 1 Laren
Korte inhoud: Ter plaatse van het nieuw te bouwen appartementencomplex wordt de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden op 2 van de 12 appartementen. Hiervoor
worden hogere grenswaarden voor geluid vastgesteld van 49 dB.
Besluit – Het college besluit het besluit hogere grenswaarden geluid Stationsweg 1 vast te
stellen.

04.02

WoningNet resultaten
Korte inhoud: Raadsinformatiebrief inzake de WoningNet resultaten van 2020.
Besluit – Het college besluit de informatiebrief WoningNet resultaten 2020 te delen met de
raad.

04.03

Beslissing op bezwaar afgewezen urgentieverklaring
Korte inhoud: Tegen de afwijzing van de urgentieverklaring is door bezwaarmaker een
bezwaarschrift ingediend. Het bezwaar is voorgelegd aan de Commissie voor de
Bezwaarschriften die advies heeft uitgebracht.
Besluit – Het college besluit:
1. het advies van de Commissie voor de Bezwaarschriften over te nemen en het
bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
2. het primaire besluit in stand te laten.

04.04

Verkoop gemeentegrond nabij Harmen Vosweg/Jagerspad te Laren t.b.v. trafostation
Korte inhoud: Liander heeft zich bij de gemeente gemeld, omdat ze een plek in de openbare
ruimte zochten om een trafostation te kunnen plaatsen in de omgeving van de Harmen
Vosweg/Jagerspad te Laren.
Besluit – Het college besluit:
1. een stuk grond te verkopen aan Liander ten behoeve van het plaatsen van een
trafostation;
2. in te stemmen met de bijbehorende koopovereenkomst;
3. de inkomsten ad € 4.950,00 te verantwoorden op kostenplaats 93030000/531000
(Overige gebouwen en gronden/opbrengst van grondverkopen) en deze opbrengst op te
nemen in het rekeningresultaat 2021.

04.05

Reactie op brief omgeving Torenlaan
Korte inhoud: In de omgeving van de Torenlaan is een brief verspreid die de suggestie wekt
dat het college daar mee zou willen werken aan grootschalige bouwplannen. Dat is
geenszins het geval. Om die duidelijkheid te verschaffen wordt voorgesteld een brief te
sturen.
Besluit – Het college besluit:
1. in een brief helderheid te verschaffen over het behoudende planologisch kader in LarenNoord;
2. wethouder Stam te mandateren om die te ondertekenen.
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05

Portefeuille: wethouder J.G.D. den Dunnen

05.01

Inkoop dagbehandeling jonge kinderen met ernstige problematiek, verhouding 1:3
Korte inhoud: In het inkooptraject is de verhouding tussen hulpverlener en groepsgrootte in
alle vormen van dagbehandeling teruggebracht naar verhouding 1:4. Dit is voor de
dagbehandelingsplekken voor de jongste kinderen (leeftijd 2 tot 7 jaar) niet mogelijk. Op deze
groepen is de oorspronkelijke verhouding van 1:3 noodzakelijk om de kinderen de zorg te
kunnen bieden die zij nodig hebben. Hierover gaat dit voorstel.
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met het inkopen van een nieuw perceel observatie/behandeling extra
zwaar intensief met een zorgzwaarte 1:3 per 1 januari 2022;
2. in te stemmen met het starten van een pilot voor een nieuw perceel
observatie/behandeling extra zwaar intensief met een zorgzwaarte 1:3 voor het jaar 2021
(ingangsdatum 1 januari 2021).

05.02

Inkoop op beschikbaarheid ‘tussenvoorziening verblijf’
Korte inhoud: Vanuit de visie “zo thuis mogelijk opgroeien” willen we dat zo veel als mogelijk
jeugdigen thuis opgroeien. Wanneer dit niet mogelijk is, moeten er passende verblijfsplekken
beschikbaar zijn, bij voorkeur in de regiogemeenten. In de huidige situatie wordt tegen
verschillende knelpunten aangelopen wanneer er complexe casuïstiek speelt waar een
uithuisplaatsing dreigt. Er wordt nu voorgesteld een tussenvoorziening in te richten.
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met het inrichten van een ‘tussenvoorziening verblijf’ vanaf medio 2021 als
experiment voor 2 jaar, met de intentie tot continuering na een positieve evaluatie;
2. in te stemmen met scenario B waarbij een tussenvoorziening aanvullend op de huidige
beschikbare capaciteit in de regiogemeenten beschikbaar komt;
3. het uitgangspunt te hanteren dat het inrichten van deze voorziening (nagenoeg) niet leidt
tot meerkosten, maar dat sprake is van een verschuiving van kosten tussen regionaal
gecontracteerde zorg en ingekochte zorg buiten lopende contracten.

05.03

Subsidie vaststelling Halt 2020
Korte inhoud: Halt heeft verantwoording 2020 ingediend. Vanwege corona heeft Halt in 2020
niet alle overeengekomen uren volgens opdracht besteed, er is 35 uur minder besteed.
Vooral in voorlichting op scholen. Halt geeft keuze uit 3 opties: restitutie van het niet bestede
bedrag, coulance dus uitbetaling van het niet bestede bedrag of 50%-50%, dus restitutie van
de helft van het bedrag. Laren kiest voor restitutie van 50% van het niet bestede bedrag.
Besluit – Het college besluit:
1. de subsidie 2020 aan stichting Halt voor voorlichting en advies vast te stellen op €
2032,50;
2. een bedrag van € 1487,50 terug te vorderen bij stichting Halt.

06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 29 juni 2021.
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