DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

6 oktober 2020
Teams-vergadering
09:15 uur
13:00 uur
N. Mol
S. van Waveren

Aanwezig
Afwezig

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

01

Portefeuille: allen

01.01

Openbare besluitenlijst d.d. 29 september 2020
De besluitenlijst wordt met een tekstuele aanpassing vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

Aangepaste voorschriften huwelijken/geregistreerd partnerschappen
Korte inhoud: Aangepaste voorschriften bij huwelijken en geregistreerd partnerschappen
i.v.m. Corona.
Besluit - Het college besluit:
1. bij een kosteloos huwelijk of een geregistreerd partnerschap maximaal 7 personen toe te
staan. Het bruidspaar en maximaal 4 getuigen. Hierbij de vastgestelde RIVM
maatregelen met 1,5 meter afstand houden tot elkaar in acht nemen;
2. bij een regulier huwelijk of een geregistreerd partnerschap maximaal 15 personen toe te
staan. Hierbij de vastgestelde RIVM maatregelen en het 1,5 meter afstand houden tot
elkaar in acht nemen;
3. dit besluit per direct in te trekken op het moment dat de nadere maatregelen over
wettelijk voorgeschreven samenkomsten door het kabinet worden ingetrokken.

02.02

1e Begrotingswijziging 2021 BEL Combinatie
Korte inhoud: Met dit voorstel wordt de begroting 2021 van de BEL Combinatie
gewijzigd/geactualiseerd.
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Besluit - Het college besluit:
1. kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2021;
2. aan de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging
2021 van de BEL Combinatie.

03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis

03.01

Programmabegroting 2021 Gemeente Laren
Korte inhoud: Instemmen met de programmabegroting 2021 en deze ter vaststelling
aanbieden aan de raad.
Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen met de programmabegroting 2021;
2. bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit ter vaststelling aan te bieden aan de
gemeenteraad.

04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Rosa Spier Huis omgeving, ontwikkeling verkeersbewegingen
Korte inhoud: Inzicht geven in de ontwikkeling van verkeersbewegingen in de omgeving van
het Rosa Spier Huis en hoe deze zich verhouden tot toekomstige prognoses.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de Raadsinformatiebrief om de Raad op de
hoogte te brengen van de ontwikkeling van de verkeersbewegingen in de omgeving van het
Rosa Spier Huis.

04.02

Reconstructie Steffenskamp
Korte inhoud: De Steffenskamp, Jagerspad, Jagersweg en 2e Ruitersweg staan op de
meerjarenplanning 2020 voor een integrale reconstructie. Dit omdat plaatselijke reparaties
aan riolering en wegen geen uitkomsten meer bieden.
Besluit - Het college stemt in met:
1. het definitief ontwerp van reconstructie Steffenskamp vast te stellen;
2. het benodigde uitvoeringskrediet van € 884.000,-- beschikbaar te stellen.

05

Portefeuille: wethouder K. van Hunnik

05.01

Continuïteitsbijdrage en vergoeding meerkosten sociaal domein
Korte inhoud: Voor aanbieders in het sociaal domein zijn de financiële gevolgen van de
coronacrisis groot. Enerzijds door het tijdelijk wegvallen van de omzet. Anderzijds door
meerkosten voor aangepaste dienstverlening als gevolg van de Corona maatregelen. Het
Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben afspraken gemaakt over
de continuïteitsbijdrage en de vergoeding van meerkosten voor aanbieders in het sociaal
domein. Met dit voorstel geeft de gemeente uitvoering aan de landelijke afspraken en
waarborgt de gemeente de continuïteit van dienstverlening binnen het sociaal domein in Gooi
en Vechtstreek. Dit voorstel is opgesteld door de Regio Gooi en Vechtstreek.
Besluit - Het college besluit:
1. voor regionaal gecontracteerde aanbieders Jeugdwet, Wet maatschappelijke
ondersteuning, vrouwenopvang en maatschappelijke opvang de continuïteitsbijdrage
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2.

3.

4.

5.

voor de periode 1 maart tot 1 juli 2020 vast te stellen op 100% van de verwachte
reguliere omzet minus minderkosten;
voor regionaal gecontracteerde aanbieders leerlingen-, jeugdhulp- en Wmo vervoer
(m.u.v. Laren) de continuïteitsbijdrage voor de periode 1 maart tot 1 juli 2020 vast te
stellen op 80% van de verwachte reguliere omzet (inclusief eigen bijdrage);
met de regionaal gecontracteerde aanbieder Wmo vervoer (m.u.v. Laren) voor de
periode 1 juli tot 1 september 2020 continuïteitsafspraken op maat te maken tot een
maximum van 80% van de verwachte reguliere omzet (inclusief eigen bijdrage);
meerkosten bij regionaal gecontracteerde aanbieders als gevolg van de coronacrisis te
vergoeden op basis van de landelijke richtlijn tot een maximum van de (regionale)
vergoeding van het Rijk aan centrumgemeente Hilversum à € 706.814,-;
opdracht te geven aan de manager inkoop en contractbeheer Regio Gooi en Vechtstreek
om binnen de kaders van beslispunten 1, 2, 3 en 4 uitvoering te geven aan de
continuïteitsbijdrage en de vergoeding meerkosten sociaal domein en over de voortgang
te rapporteren richting het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein.

05.02

Adhesieverklaring en voortgang Cultuureducatie Met Kwaliteit voor Larense scholen
Korte inhoud: Op 14 juli heeft het college van Blaricum besloten om in samenwerking met de
gemeenten Laren en Gooise Meren deel te nemen aan Cultuureducatie Met Kwaliteit voor de
periode 2021-2024. Het college is akkoord gegaan met deelname aan een nieuwe periode
Cultuur educatie Met kwaliteit voor de periode 2021-2024. Aansluitend wordt de bijbehorende
adhesieverklaring en het concept projectplan van Singer Laren voorgelegd aan het college
ter besluitvorming.
Besluit - Het college besluit:
1. akkoord te gaan met bijgaande adhesieverklaring;
2. akkoord te gaan met bijgaand concept projectplan.

05.03

Tussentijdse bestuursrapportage 2020 Sociaal Domein HBEL
Korte inhoud: De rapportage bevat informatie over de voorlopige uitnutting van de budgetten
en een prognose voor de verwachte bestedingen aan het eind van 2020 o.b.v. de ingezette
maatwerkvoorzieningen.
Besluit - Het college besluit de tussentijdse bestuursrapportage Sociaal Domein 2020 samen
met de raadsinformatiebrief ter kennisname te verstrekken aan de raad.

06

Rondvraag
Burgemeester Mol meldt dat hij, als voorzitter van de Stichting Vrienden van de
Johanneskerk, een cheque voor die stichting heeft aangenomen van de Rabobank, ter
waarde van €6.666,-, die zal worden ingezet voor de restauratie.

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren op 13 oktober 2020.

Besluitenlijst 6 oktober 2020

Pagina 3 van 3

