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01

Portefeuille: allen

01.01

Openbare besluitenlijst d.d. 22 maart 2022
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

Actualisering gemeentelijke mandaatregeling
Korte inhoud: Naar aanleiding van de structuur- en organisatiewijziging binnen de BEL
Combinatie dient de algemene mandaatregeling te worden aangepast. Het betreft een
technische aanpassing.
Besluit – Het college besluit:
1. de Algemene mandaatregeling gemeente Laren- BEL Combinatie 2022 met bijbehorende
bijlage A vast te stellen;
2. het Mandaatbesluit overeenkomsten gemeentesecretaris gemeente Laren vast te stellen.

02.02

Beheer Binnen kunstcollectie
Korte inhoud: De gemeente Laren bezit kunstwerken die zijn verkregen op grond van de
voormalig Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR). Eerder is reeds het voornemen tot
ontzamelen van een deel van die collectie bekend gemaakt door B&W. Daarvoor zijn
voorbereidingen getroffen en belanghebbenden zijn in de gelegenheid geweest te reageren.
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Met dit voorstel wordt daadwerkelijk overgegaan tot het opnemen van een aantal
kunstwerken in de gemeentelijke collectie en het afstoten van de overige objecten.
Besluit - Het college besluit:
1. de categorie indeling van de kunstcollectie Laren zoals voorgesteld door de Stichting
Beheer Kunstcollectie Blaricum Laren (SBKBL), vast te stellen;
2. een deel van de BKR collectie te ontzamelen;
3. de BKR werken die niet ontzameld worden, te plaatsen op de lijst van de vaste collectie
van de gemeente Laren.

02.03

Investeringsbudget opvang Oekraïense vluchtelingen in voormalige Rabobank
Korte inhoud: Van elke gemeente in Nederland wordt een bijdrage gevraagd in het
huisvesten van Oekraïense vluchtelingen. In Laren is de voormalige Rabobank
(Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat 5) tijdelijk beschikbaar gesteld door de
eigenaar. Daarvoor moeten wel investeringen gedaan worden door de eigenaar. Het college
stelt daar met dit besluit budget voor beschikbaar en geeft opdracht om de huisvesting verder
gereed te maken.
Besluit – Het college besluit:
1. een budget van maximaal €80.000 ex BTW beschikbaar te stellen voor aanpassingen
aan de voormalige Rabobank om vluchtelingen uit Oekraïne te huisvesten;
2. de kosten ten laste te brengen van kostenplaats 93610008 Vluchtelingencrisis Oekraïne;
3. opdracht te geven om:
a. afspraken vast te leggen met de eigenaar van de Rabobank over in ieder geval de
kosten (investering en gebruik), het beheer en de duur van de opvang/huisvesting
van Oekraïense vluchtelingen op de locatie;
b. bewoners in de omgeving van de Rabobank te informeren over het voornemen om
Oekraïners te huisvesten;
c. de opvang voor te bereiden, in samenwerking met het inwonercomité

03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis

03.01

Uitvoeringsplan UP-GRP 2022
Korte inhoud: Het UP GRP 2022 biedt het college inzicht in de geplande rioleringsactiviteiten
en maatregelen in 2022
Besluit – Het college besluit in te stemmen met het UP-GRP 2022.

04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Selectie makelaar verkoop Raadhuis
Korte inhoud: Als eerste stap in het verkoopproces zijn drie gerenommeerde partijen
benaderd om een offerte uit te brengen.
Besluit – Het college besluit:
1. op basis van offerte 1 de opdracht te verstrekken om de verkoop van het Raadhuis te
begeleiden;
2. de benodigde verkoopinformatie te completeren en de marketing vooruitlopend op de
verkoop op te starten en de kosten hiervoor te verantwoorden op kostenplaats
43040000/438003 (Eemnesserweg 19-19a/advieskosten) en ten laste te brengen van het
rekeningresultaat;
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3. de courtagekosten ten laste te brengen van de verkoopopbrengst;
4. de definitieve tekst en voorwaarden, waarmee het raadhuis in de markt wordt gezet, in
het college te laten vaststellen.

04.02

Gunning herinrichting Hoefloo Houtweg Stationsweg
Korte inhoud: Beging 2022 is de herinrichting Hoefloo, Houtweg en Stationsweg aanbesteed.
Het eerder door B&W beschikbaar gestelde krediet is ontoereikend om over te gaan tot
gunning. Met dit besluit wordt € 1.165.000,-- uit de investeringsplanning van de begroting
2022 beschikbaar gesteld.
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met aanvulling op beschikbaar krediet herinrichting Hoefloo, Houtweg en
Stationsweg voor een bedrag van € 965.920,-- ten lasten van de jaarschijf 2021 van de
investeringsplanning van de begroting 2022;
2. in te stemmen met aanvulling op beschikbaar krediet herinrichting Hoefloo, Houtweg en
Stationsweg voor een bedrag van € 199.080,-- ten lasten van de jaarschijf 2022 van de
investeringsplanning van de begroting 2022;
3. in te stemmen met gunning van het werk voor een aannemingssom van € 1.858.000,-exclusief aan de laagste inschrijver, zijnde aannemingsbedrijf Knipscheer.

04.03

Beslissing op bezwaar handhavingsbesluit maaien op bosperceel
Korte inhoud: Het college van burgemeester en wethouders van Laren neemt een besluit op
twee bezwaarschriften die zijn ingediend tegen het besluit om geen last onder dwangsom op
te leggen op het perceel Tafelbergweg E274 te Laren (bosperceel) omdat de overtreding
inmiddels is beëindigd.
Besluit - Het college besluit:
1. zich te conformeren aan het advies van de bezwaarschriftencommissie d.d. 24 februari
2022;
2. het bezwaarschrift van bezwaarmaker 1 ontvankelijk doch ongegrond te verklaren;
3. het bezwaarschrift van bezwaarmakers 2 ontvankelijk doch gegrond te verklaren;
4. in de beslissing op bezwaar expliciet op te nemen dat het verzoek om handhaving van 18
december 2020 van bezwaarmaker 1 ten aanzien van het maaien wordt afgewezen;
5. de in het bestreden besluit opgenomen onderhoudsbeperkingen te verwijderen wegens
het ontbreken van een wettelijke grondslag;
6. proceskostenvergoeding toe te kennen aan bezwaarmakers 2 voor het indienen van een
bezwaarschrift door gemachtigde (1 punt).

04.04

RIB uitvoering maatregelenpakket optimalisatie VRI kruispunt De Brink
Korte inhoud: Het college informeert de raad dat er naar verwachting in de periode mei tot juli
dit jaar een pakket aan maatregelen door een verkeerstechnisch bureau uitgevoerd gaat
worden om de verkeersafwikkeling op kruispunt De Brink te optimaliseren, waarbij de
verkeersveiligheid, de leefbaarheid en de bereikbaarheid centraal staan.
Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen met de inhoud van de raadsinformatiebrief 'Uitvoering maatregelenpakket
optimalisatie VRI kruispunt De Brink';
2. deze RIB ter kennisname naar de raad te zenden.
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05

Portefeuille: wethouder J.G.D. den Dunnen

05.01

Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: Er is een bezwaarschift ingediend tegen de besluiten tot herziening en
terugvordering van bijstand. De commissie voor de bezwaarschriften heeft op 8 maart 2022
advies uitgebracht om de bezwaren ongegrond te verklaren en om de bestreden besluiten in
stand te laten met aanvulling van de rechtsgrond en met 1 correctie. Voorgesteld wordt om
het advies van de commissie over te nemen.
Besluit – Het college besluit:
1. het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren:
2. de bestreden besluiten in stand te laten met aanvulling rechtsgrond en met 1 correctie
opdracht te geven in de uitvoering van dit besluit naar een werkwijze te hanteren die
recht doet aan de financiële positie van bezwaarmaker.

06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 5 april 2022.
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