DEFINITEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

dinsdag 1 juni 2021
Raadhuis Laren
09:30 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. 25 mei 2021
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

Nota Kunst en Cultuur - opiniërende raadsbespreking
Korte inhoud: Er wordt een nieuwe Nota Kunst en Cultuur opgesteld. Daarvoor zijn al grote
stappen gezet, maar voordat besluitvorming plaatsvindt is het verstandig de reacties van de
raadscommissie te peilen. Met dit voorstel wordt de conceptnota aan de raad aangeboden.
Besluit – Het college besluit de conceptnota Kunst en Cultuur voor opiniërende bespreking
aan de gemeenteraad aan te bieden.

03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis

03.01

Brief aan provincie inzake financiële positie gemeente
Korte inhoud: Tijdens een overleg met de gedeputeerden over de financiële positie van
gemeenten in Noord-Holland is opnieuw benadrukt dat een gezamenlijke lobby noodzakelijk
is.
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College en gemeenteraad van Laren spreken zich regelmatig uit over de noodzaak van een
groter gemeentefonds. Deze brief geldt als extra steun in de rug voor de gedeputeerden in
hun overleg met het Rijk.
Besluit – Het college besluit de zorgen over de financiële positie van de gemeente en het
belang van een grotere Rijksbijdrage opnieuw bij de provincie onder de aandacht te brengen.
Hiertoe wordt bijgesloten brief vastgesteld.

03.02

Gebundelde aanbieding begrotingswijzigingen aan de gemeenteraad
Korte inhoud: Het college heeft eerder inhoudelijk akkoord gegeven op twee
begrotingswijzigingen, die aan de raad moeten worden voorgelegd. Omdat het slechts de
administratieve verwerking van eerdere besluitvorming betreft wordt met dit besluit gekozen
voor bundeling in één raadsvoorstel.
Besluit – Het college besluit de begrotingswijzigingen voor het onderbrengen van de
ambtswoning in programma 1 (bestuurszaken) en het onttrekken van middelen voor het
onderhoud van de Brink uit de reserve aan de raad aan te bieden.

04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Lokaal Sportakkoord 2021 aanvullende uitvoeringsmiddelen
Korte inhoud: Extra uitvoeringsmiddelen ter beschikking Lokaal Sportakkoord 2021
Besluit – Het college besluit:
1. kennis te nemen van de extra uitvoeringsmiddelen voor het lokaal sportakkoord 2021;
2. deze middelen in te zetten voor de huidige ambities uit het lokaal sportakkoord.

04.02

Investeringssubsidie Sport- en scoutingverenigingen Laren
Korte inhoud: Besluitvorming over het verdelen van de subsidie voor investeringen voor
Sport- en Scoutingverenigingen in Laren 2021
Besluit - Het college besluit:
1. de lijst van prioritering zoals genoemd in het voorstel te hanteren;
2. subsidie ad. € 1.285,- te verlenen aan Stichting Raboes, afwijkend op de aanvraag ten
behoeve van het vernieuwen van het hang en sluitwerk van het clubgebouw;
3. subsidie ad. € 10.000,- te verlenen aan T Laer, afwijkend op de aanvraag ten behoeve
van het vernieuwen van het hekwerk en moderniseren van het clubhuis;
4. subsidie ad. € 50.000,- te verlenen aan SV Laren ’99, afwijkend op de aanvraag ten
behoeven van het realiseren van een Playcourt;
5. subsidie ad. € 135.000,- te verlenen aan LLTC, afwijkend op de aanvraag ten behoeven
van het realiseren van All Weather Smashcoartbanen en 4 padelbanen (incl.
infrastructuur i.v.m. geluidsoverlast);
6. subsidie ad. € 87.633,- te verlenen aan LMHC ten behoeve van aanpassingen aan het
clubhuis en het realiseren van een techniekveld;
7. de toegekende subsidie uit de bovengenoemde beslispunten ad. € 254.922,- te
verantwoorden op kostenplaats Sport algemeen.
Wethouder Den Dunnen heeft aantek ening laten mak en bij beslispunt 5, omdat hij niet
overtuigd is dat dit ruimtegebruik op deze plek de beste k euze is.
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04.03

Huisvesting verblijfsgerechtigden
Korte inhoud: Stand van zaken omtrent de huisvesting verblijfsgerechtigden tot heden
Besluit - Het college besluit de informatiebrief 'Huisvesting verblijfsgerechtigden' ter
kennisname naar de raad te versturen.

05

Portefeuille: wethouder J.G.D. den Dunnen
--

06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 8 juni 2021.
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