BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

19 oktober 2021
Raadhuis Laren
10:00 uur
12:00 uur
P.A.M. Calis
B. te Velde

Aanwezig

P.A.M. Calis, A.H.M. Stam, J.G. den Dunnen, B. te Velde

Afwezig

N. Mol, S. van Waveren

01

Portefeuille: allen

01.01

Openbare besluitenlijst d.d. 12 oktober 2021
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

Inkopen hoorplicht Wvggz
Korte inhoud: Eind juni hebben gemeenten ingestemd met de continuering van de opdracht
voor de hoorplicht tot en met 2022. Nader onderzoek heeft echter uitgewezen dat de
wettelijke inkooptermijn vier jaar moet zijn en dat hiervoor een meervoudig onderhandse
aanbestedingsprocedure moet worden gevolgd. Het uitgangspunt van deze inkoop is de
continuering van de huidige inhoudelijke opdracht, waarbij geconcurreerd wordt op prijs en
beperking van administratieve lasten voor gemeenten. Recentelijke onderzoeken hebben
zich negatief uitgelaten over de huidige wettelijke vormgeving van de hoorplicht en ook de
landelijke discussie hierover weer aangewakkerd. Voorzien wordt een wetswijziging per 2023
en anders per 2024. Deze wijziging wordt ondervangen middels het inbouwen van
verlengingsopties. De nieuwe wet geeft ook de gelegenheid om de hoorplicht anders in te
vullen in samenspraak met cliënten en naasten.
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Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met de inkoop van de consultatie behorend tot de hoorplicht per 2022 voor
vier jaar met jaarlijkse verlengingsopties;
2. in te stemmen met de begrote gelden €24.294,- structureel en €8.000,- incidenteel
binnen de meerjarenbegroting voor B&O hiervoor aan te wenden;
3. de opdracht uit bijlage 1 vast te stellen;
4. de manager Inkoop & Contractbeheer van de Regio Gooi en Vechtstreek volmacht te
verlenen om een meervoudig onderhandse aanbesteding uit te voeren voor de uitvoering
van de hoorplicht;
5. de manager Inkoop & Contractbeheer van de Regio Gooi en Vechtstreek mandaat en
volmacht te verlenen om de gunning die voortvloeit uit de meervoudig onderhandse
aanbesteding uit te voeren;
6. de manager Inkoop & Contractbeheer van de Regio Gooi en Vechtstreek mandaat en
volmacht te verlenen om het contractbeheer en –management uit te voeren.

02.02

Regulering vuurwerkoverlast
Korte inhoud: Voorstel naar aanleiding van de motie van de raad waarmee het college is
verzocht om voorbereidingen te treffen voor een te nemen raadsbesluit waarmee een verbod
op het afsteken van consumentenvuurwerk van kracht wordt, geldend voor het gehele
grondgebied van Laren. Gelet op de strengere regelgeving per 1 december 2020 voor
afsteken en verkopen van vuurwerkproducten, wordt voorgesteld om de effecten van deze
regelgeving eerst te evalueren na de jaarwisseling 2021-2022.
Besluit - Het college besluit:
1. de raad voor te stellen de effecten van de landelijk aangescherpte vuurwerkregels na de
aankomende jaarwisseling (2021-2022) te beschouwen en te evalueren;
2. na deze evaluatie een besluit te nemen over het alsnog uitvoering geven aan de motie
van de raad door opname van een vuurwerkverbod in de APV.

02.03

Kunstcollectie Laren
Korte inhoud: Aanbieden van raadsinformatienota ontzamelen van een deel van de
kunstcollectie
Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen met de raadsinformatienota voornemen tot ontzameling van een deel
kunstcollectie Laren;
2. deze ter informatie door te sturen naar de raad.

03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis

03.01

Opgestelde RIB over positieve effecten septembercirculaire 2021
Korte inhoud: Met Prinsjesdag verschijnt altijd ook de septembercirculaire met info ambtelijk
over de omvang van de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds voor de gemeenten.
Vanuit allerlei factoren is er een positief resultaat voor Laren voor alle jaren vanaf 2021, met
grote toename in 2022.
Besluit – Het college besluit de raadinformatiebrief "Ontwikkeling gemeentefonds naar
aanleiding septembercirculaire 2021" vast te stellen en aan de raad te verzenden.
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03.02

Rekenkameronderzoek ter zake van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de BEL
gemeenten
Korte inhoud: De rekenkamer heeft een onderzoek naar het inkoop- en aanbestedingsbeleid
van de BEL gemeenten uitgevoerd en haar rapport opgeleverd en aangeboden aan het
college. met de bedoeling om het betrokken college in de gelegenheid te stellen een
zienswijze te formuleren op het rapport, inclusief de conclusies en aanbevelingen.
Besluit - Het college besluit:
1. kennis te nemen van het rekenkameronderzoek naar het inkoop- en aanbestedingsbeleid
van de BEL-gemeenten;
2. de bestuurlijke zienswijze op het onderzoeksrapport vast te stellen en voor 20 oktober
2021 te versturen naar de Rekenkamer;
3. de portefeuillehouder wijzigingsmandaat te geven ter afstemming eenduidigheid
bestuurlijke zienswijze college van Blaricum en Eemnes.

03.03

Meerjarige subsidie en Uitvoeringsovereenkomst 2022-2025 Singer Laren
Korte inhoud: Omtrent het subsidieverzoek van Singer voor een nieuwe meerjarige subsidie
is overleg gevoerd tussen gemeente en Singer. Het resultaat van deze onderhandelingen is
verwerkt in een nieuwe meerjarige subsidiebeschikking met bijbehorende
Uitvoeringsovereenkomst voor de periode 1 januari 2022 tot 1 januari 2026. Omdat er
abusievelijk geen bedrag in de begroting is opgenomen voor de uitbetaling aan Singer van
het voor 2021 in de meerjarige subsidiebeschikking opgenomen bedrag, wordt de
gemeenteraad voorgesteld om de begroting 2021 hiervoor te wijzigen.
Besluit - Het college besluit:
1. onder de opschortende voorwaarde dat de subsidie onder toepassing van de Algemene
groepsvrijstellingsverordening (AGVV) door het doen van een kennisgeving wordt
vrijgesteld van aanmelding bij de Europese Commissie, dan wel dat de Europese
Commissie zijn goedkeuring aan de overeenkomst niet onthoudt, in te stemmen met de
bijgevoegde meerjarige subsidiebeschikking met bijbehorende Uitvoeringsovereenkomst
voor de periode 1 januari 2022- 1 januari 2026, waarmee aan Stichting Singer Memorial
Foundation voor de jaren 2022, 2023 en 2024 een subsidie van € 210.000,-- per jaar zal
worden verleend en voor het jaar 2025 een subsidie van € 340.000,-- zal worden
verleend;
2. de kosten van de uitbetaling van het subsidiebedrag voor 2021 uit de meerjarige
subsidie/uitvoeringsovereenkomst 2017-2021 ad € 195.000,-- te dekken uit het
begrotingsresultaat 2021;
3. hiervoor de bijgevoegde 16e begrotingswijziging vast te stellen en deze aan de raad voor
te leggen;
4. wethouder P.A.M. Calis te machtigen om namens de gemeente de bij de subsidie
behorende Uitvoeringsovereenkomst te tekenen;
5. de raad te informeren met bijgaande Raadsinformatiebrief.

03.04

Verzoek eerdere openstelling Winter Village en extra gedeelte ijsbaan
Korte inhoud: De organisatie van Winter Village Laren heeft verzocht om een week eerder te
mogen starten. Het evenement duurt daarmee zeven in plaats van 6 weken. Daarnaast heeft
de organisatie een verzoek ingediend voor het realiseren van een extra gedeelte ijsbaan.
Besluit - Het college besluit:
1. de raad voor te stellen eenmalig af te wijken van punt 13 van de uitgangspunten in het
evenementenbeleid en in te stemmen met het verlengen (begindatum 19 november in
plaats 26 november 2021) van Winter Village Laren in 2021-2022;
2. om niet in te stemmen met het verzoek om de ijsbaan te vergroten;
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3. om in te stemmen met het principeverzoek om de kerstmarkt te laten plaatsvinden van
10 t/m 19 december 2021

04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

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;
3. het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.

04.02

Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning wijzigen van gevel, splitsing en
interne verbouwing
Korte inhoud: Het college van burgemeester en wethouders van Laren neemt een besluit op
het bezwaarschrift dat is ingediend tegen verlenen van een omgevingsvergunning voor het
wijzigen van de gevel, intern verbouwen en opsplitsen van het pand naar winkelruimte en
woning op het perceel Sint Janstraat 6 en 6a te Laren.
Besluit - Het college besluit:
1. zich te conformeren aan het advies van de bezwaarschriftencommissie d.d. 20 augustus
2021;
2. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren.

05

Portefeuille: wethouder J.G.D. den Dunnen

05.01

Raadsinformatiebrief sociaal-economische impact coronacrisis in de BEL-gemeenten
Korte inhoud: De raad wordt net als in april 2021 door middel van een brief op de hoogte
gebracht van de landelijke gevolgen en de gevolgen in en voor de BEL-gemeenten van de
coronacrisis en wat we hier op korte en langere termijn tegenover kunnen stellen.
Besluit – Het college besluit:
1. kennis te nemen van de raadsinformatiebrief sociaal-economische impact coronacrisis in
de BEL-gemeenten;
2. de gemeenteraad te informeren over de sociaal-economische impact van coronacrisis in
de BEL-gemeenten via de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 26 oktober 2021.
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