DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
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Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

15 februari 2022
Digitaal via MS Teams
10:00 uur
13:00 uur
N. Mol
S. van Waveren

Aanwezig

N. Mol, P.A.M. Calis, A.H.M. Stam, J.G. den Dunnen, S. van Waveren

Afwezig

--

01

Portefeuille: allen

01.01

Openbare besluitenlijst d.d. 8 februari 2022

01.02

Stand van zaken diverse moties
Korte inhoud: Het presidium heeft verzocht om de stand van zaken van een zestal moties te
bespreken in de raad van 17 februari 2022. Het college is gevraagd om vooraf een stand van
zaken toe te sturen.
Besluit – Het college besluit de raadsbrief "stand van zaken diverse moties" vast te stellen
en aan de raad te verzenden.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol
--

03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis
--
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04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Bestemmingsplan Correctieve herziening 2
Korte inhoud: Op 27 november 2019 is het bestemmingplan 'Centrum Laren 2018'
vastgesteld. Op 24 juli 2020 is het bestemmingsplan voor één perceel vernietigd door de
Raad van State. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in de reparatie van het
bestemmingsplan voor dit perceel. Daarnaast wordt met dit bestemmingsplan enkele
aanpassingen doorgevoerd die voortvloeien uit voortschrijdend inzicht dat is ontstaan bij het
gebruik van het bestemmingsplan en het bestemmingsplan Zevenend-Postiljon.
Besluit – Het college besluit:
1. de raad voor te stellen het bestemmingsplan correctieve herziening 2
(NL.IMRO.0417.BPCorrherz2Laren-Va01) vast te stellen;
2. de raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen.

04.02

Budget GVVP vrijgave jaarschijven 2019, 2020 en 2021 van de investeringsplanning
van de begroting van 2022
Korte inhoud: In begin 2018 heeft de gemeenteraad het Gemeentelijk Verkeer- en
Vervoerplan (GVVP) vastgesteld. De eerste GVVP jaarschijf (2018) is inmiddels volledig
besteed aan projecten. Per project dat nog uitgevoerd gaat worden in het kader van het
GVVP 2017-2021 is een overzicht opgenomen van maatregelen/ projecten en onderzoeken
die in 2022 en 2023 kunnen worden uitgevoerd. Per onderwerp is een globale, of dien
beschikbaar, een exacte kostenindicatie vermeld. Op basis van deze bedragen is het verzoek
om het uitvoeringsbudget uit jaarschijf 2019, 2020 en 2021 beschikbaar te stellen
onderbouwd. Met dit voorstel worden de jaarschijven aangevraagd zodat hier concrete
projecten voor kunnen worden voorbereid en worden gerealiseerd.
Besluit – Het college besluit:
1. akkoord te gaan met de maatregelen zoals benoemd zijn in het voorstel die voortvloeien
uit het Gemeentelijke Verkeer- en Vervoersplan Laren;
2. het in de investeringsplanning jaarschijf 2019 (begroting 2022) opgenomen bedrag van
€150.000,- beschikbaar te stellen t.b.v. de voorbereiding en uitvoering van de in dit
voorstel genoemde GVVP projecten;
3. het in de investeringsplanning jaarschijf 2020 (begroting 2022) opgenomen bedrag van
€100.000,- beschikbaar te stellen t.b.v. de voorbereiding en uitvoering van de in dit
voorstel genoemde GVVP projecten;
4. het in de investeringsplanning jaarschijf 2021 (begroting 2022) opgenomen bedrag van
€ 50.000,- beschikbaar te stellen t.b.v. de voorbereiding en uitvoering van de in dit
voorstel genoemde GVVP projecten.

04.03

Opstart verkoop Raadhuis.
Korte inhoud: Opstart verkoop Raadhuis op basis van omschreven uitgangpunten en proces
en raad hierover te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief.
Besluit – Het college besluit:
1. het Raadhuis te verkopen op basis van omschreven uitgangspunten en proces;
2. in te stemmen met de Raadsinformatiebrief “Opstart verkoop Raadhuis” en deze door te
geleiden naar de gemeenteraad.
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04.04

Verhuur grond voor "Geitenweitje" nabij Melkweg-Jordaan te Laren
Korte inhoud: Eind vorig jaar heeft de familie Ruiter-Zwanikken de huur van de grond in de
gemeente Laren opgezegd vanwege verhuizing. De familie Ruiter-Zwanikken heeft jarenlang
de grond gehuurd en gezorgd voor deze grond met de daar verblijvende dieren. De
wethouder heeft eind 2021 een buurtbijeenkomst gehouden om te bezien welke wensen bij
de omwonenden leven voor het toekomstige gebruik van deze grond. Er is naar aanleiding
daarvan een buurtteam opgericht die een plan (zie bijlage) heeft ontwikkeld en de grond
middels een stichting wil huren van de gemeente. Op de Harmen Vosweg bestaat reeds een
geitenweitje dat door de Stichting “ ’t Geitenweitje” van de gemeente wordt gehuurd en
waarvan mevrouw Anne-Marie le Buhan de voorzitter en beheerder is. Deze Stichting is door
het buurtteam benaderd om de zorg voor de dieren en het onderhoud van het opstal van het
perceel Melkweg/Jordaan op zich te nemen, en is daar zeer toe bereid. Door de gemeente is
wel verzocht om 1 of 2 omwonenden van Melkweg/Jordaan toe te laten treden tot het bestuur
van de Stichting zodat de morele en financiële betrokkenheid kan worden geborgd.
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met de verhuur van de grond nabij de Melkweg/Jordaan te Laren alsmede
in te stemmen met de verhuurovereenkomst aan de stichting 't Geitenweitje;
2. in te stemmen met de eenmalige bijdrage van € 1.500,- voor het achterstallig onderhoud
aan het opstal en hekwerk, en deze te verantwoorden op kostenplaats 93030000
‘Overige gebouwen en gronden’ en kostensoort 443800 ‘incidentele bijdrage’;
3. de inkomsten ad € 250,- te verantwoorden op kostenplaats 93030000 beheer overige
gronden en kostensoort 536000 huren.

04.05

Actualiseren lijst historische graven
Korte inhoud: Op grond van art.25 lid 1 van de ‘Beheersverordening gemeentelijke
begraafplaats Laren’ uit 2014 (verder beheersverordening) houdt het college een lijst bij ‘van
graven die van historische betekenis zijn of waarvan de grafbedekking een opvallende
kwaliteit heeft’. In 1991heeft het college een eerste lijst historische graven opgesteld. In 2018
heeft de Historische Kring Laren (verder: HKL) deze lijst, op verzoek van de gemeente, naar
nieuwe inzichten tegen het licht gehouden en een voorstel gedaan tot het actualiseren van
de lijst. We stellen u voor dit voorstel te volgen en de geactualiseerde lijst vast te stellen,
conform art. 25 lid 1 van de beheersverordening. We stellen u tevens voor het eerder door
het college ingenomen standpunt, dat de gemeente Laren het jaarlijkse onderhoud van het
graf van oud-burgemeester jhr. van Nispen tot Sevenaer op de R.K.-begraafplaats voor haar
rekening neemt, te bekrachtigen.
Besluit – Het college besluit:
1. de geactualiseerde lijst van 34 historische graven (bijlage 1) vast te stellen conform art.
25 lid 1 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Laren;
2. de raad via een raadsinformatiebrief te informeren over uw besluit tot het actualiseren
van de lijst historische graven zodat deze in de commissie R&I van april kan worden
besproken en een en ander nader kan worden toegelicht;
3. het eerder ingenomen standpunt dat de gemeente Laren het jaarlijkse grafonderhoud
voor het graf van oud-burgemeester jhr. van Nispen tot Sevenaer, gelegen op de R.K.begraafplaats, voor haar rekening neemt, te bekrachtigen.

04.06

Vaststellen investeringssubsidie LMHC 2020
Korte inhoud: In 2020 heeft de Larensche Mixed Hockey Club (LMHC) een
investeringssubsidie ontvangen. Voorgesteld wordt de subsidie vast te stellen ad. € 28.508,conform reeds verleende subsidie.
Besluit – Het college besluit de investeringssubsidie vast te stellen op € 28.508,-
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04.07

Ontwikkelingen bouw appartementencomplex Hoefloo
Korte inhoud: In oktober jl. is uw raad geïnformeerd over de ontwikkelingen van de geplande
bouw van een appartementengebouw op het perceel Hoefloo 20a. In deze
raadsinformatiebrief is een update opgenomen over de ontwikkelingen op het perceel.
Hierover informeren we graag uw raad.
Besluit - Het college besluit:
1. kennis te nemen van de raadsinformatiebrief;
2. de raadsinformatiebrief door te sturen aan de raad.

04.08

Bezwaar tegen Wob (Wet openbaarheid bestuur) besluit inzake sloop-, bouw-, en
kapvergunning op perceel Ruiterweg 13 a te Laren
(besluit genomen op 22 februari)
Korte inhoud: Het college neemt een besluit op het bezwaarschrift van bezwaarmaker inzake
de aangeleverde stukken behorende bij het door het college genomen WOB-besluit.
Besluit - Het college besluit:
1. zich te conformeren aan het advies van de bezwaarschriftencommissie d.d. 5 januari
2022;
2. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
3. het bestreden besluit van 27 september 2021 in stand te laten.

04.09

Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning samenvoegen van de begane
grond tot één restaurant
(besluit genomen op 22 februari)
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
samenvoegen van de begane grond met de nummers (Naarderstraat) 24-26 tot één
restaurant.
Besluit - Het college besluit:
1. zich te conformeren aan het advies van de bezwaarschriftencommissie d.d. 23 november
2021 en de overwegingen van het advies over te nemen;
2. het bezwaarschrift d.d. 26 augustus 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
3. het bestreden besluit aan te vullen met de belangenafweging, uitgewerkt in voornoemd
advies van de bezwaarschriftencommissie.

04.10

Beantwoording schriftelijke vragen D66 Onderhoud tunneltje Houtweg en rijbaan
Hilversumseweg bij de A1
(besluit genomen op 22 februari)
Korte inhoud: De fractie van D66 heeft raadsvragen gesteld over het eerdere collegebesluit
over wegenonderhoud. Dit voorstel voorziet in beantwoording van die vragen.
Besluit – Het college besluit de raadsinformatiebrief “Beantwoording schriftelijke vragen D66
Onderhoud tunneltje Houtweg en rijbaan Hilversumseweg bij de A1” vast te stellen en aan de
raad te verzenden.
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05

Portefeuille: wethouder J.G.D. den Dunnen

05.01

Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: Er is een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit tot het afwijzen van een
aanvraag om bijzondere bijstand voor inrichtingskosten. De commissie voor de
bezwaarschriften heeft op 18 januari 2022 het advies uitgebracht om het bezwaarschrift
ongegrond te verklaren, het besluit in stand te laten en het verzoek om een vergoeding van
de proceskosten af te wijzen. Voorgesteld wordt om het advies van de commissie over te
nemen.
Besluit – Het college besluit;
1. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
2. het bestreden besluit in stand te laten;
3. het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen.

05.02

LRN Informatiebrief transformatie Sociaal domein
Korte inhoud: Deze brief geeft informatie over de stand van zaken van de transformatie in het
sociaal domein. De stand van zaken van besparingsmaatregelen en diverse onderzoeken
wordt geschetst. Tot slot wordt beschreven op welke zaken en trajecten wordt ingezet in
2022.
Besluit – Het college besluit de informatiebrief over de transformatie in het sociaal domein te
versturen aan de gemeenteraad.

06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 1 maart 2022.
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