DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

29 september 2020
Raadhuis Laren
09:15 uur
14:00 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. 22 september 2020
De besluitenlijst wordt met een tekstuele aanpassing vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol
--

03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis

03.01

Instellen noodfonds Coronamaatregelen
Korte inhoud: De gemeenteraad wordt voorgesteld een noodfonds in te richten, waaruit
kosten gedekt kunnen worden die het gevolg zijn van COVID-19. Het gaat daarbij specifiek
om tegemoetkoming in kosten bij maatschappelijke organisaties en ondernemers,
bijvoorbeeld door matching van subsidies of kwijtschelding van leges of huurpenningen.
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen:
1. een reserve ‘Maatschappelijk Steunfonds COVID-19’ in te stellen om maatschappelijke
organisaties en ondernemers uit Laren te steunen die door de coronamaatregelen van de
overheid financieel onevenredig benadeeld zijn;
2. de reserve af te splitsen van de Algemene Reserve voor een bedrag van €1 miljoen;
3. de Algemene Reserve te compenseren door deze aan te vullen met €1 miljoen, uit de
opbrengsten van de verkoop van de voormalige burgemeesterswoning aan de
Stationsweg 3;
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4. het college opdracht te geven bestedingen uit het Steunfonds te doen op basis van een
vast te stellen beleidsregel , waarbij in ieder geval matching mogelijk wordt voor
bijdragen uit het Mondriaanfonds en het Noodfonds culturele infrastructuur van de
Provincie Noord-Holland, zodat voor Singer, Stichting Hart van Laren en zwembad De
Biezem een bijdrage veilig gesteld kan worden;
5. de nieuwe reserve waar mogelijk als een egalisatiereserve in te zetten, door met
instellingen die gebruik maken van gemeentelijke matching het gesprek aan te gaan over
toekomstige subsidieverlagingen en het resultaat daarvan in de reserve te storten;
6. de nieuwe reserve waar mogelijk aan te vullen met bijdragen vanuit het Rijk ter
compensatie van COVID-19 gerelateerde kosten;
7. bij de jaarrekening 2022 te evalueren of de reserve in stand moet blijven of opgeheven
kan worden.

04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam
--

05

Portefeuille: wethouder K. van Hunnik
--

06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 6 oktober 2020.
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