BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

26 oktober 2021
Kantoor BEL Combinatie
09:30 uur
12:00 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. 19 oktober 2021
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

Herziening reglement Burgerlijke stand 2022
Korte inhoud: Het reglement burgerlijke stand 2022, de artikelsgewijze toelichting en de
uitvoeringsregels kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap 2022 vaststellen en het
reglement 2016 in trekken.
Besluit – Het college besluit het reglement burgerlijke stand 2022, de artikelsgewijze
toelichting en de uitvoeringsregels kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap 2022 vast
te stellen en het reglement 2016 in te trekken.

03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis
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03.01

Samenwerkingsafspraken MRA
Korte inhoud: De gemeenten in Gooi en Vechtstreek participeren in het
samenwerkingsverband metropoolregio Amsterdam (MRA). De afgelopen jaren is de
samenwerking geëvalueerd. Dit leidt tot vervanging van het bestaande convenant door
nieuwe Samenwerkingsafspraken. Na twee zienswijzetrajecten langs de raden en Staten
liggen nu de definitieve Samenwerkingsafspraken ter vaststelling voor. De raad wordt
gevraagd om in te stemmen met het voornemen van het college om de
samenwerkingsafspraken vast te stellen.
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen om in te stemmen met het voornemen
van het college om de Samenwerkingsafspraken vast te stellen.

03.02

Extra koopzondagen december 2021
Korte inhoud: Er is een verzoek ingediend door Bijzonder Laren, namens de winkeliers, om
extra koopzondagen aan te wijzen in 2021.
Besluit - Het college besluit om, op grond van artikel 2.3 van de Verordening Winkeltijden
Laren 2014 de volgende extra koopzondagen aan te wijzen, waarop winkels in Laren
geopend mogen zijn tussen 12.00 uur tot 18.00 uur:
- 12 december 2021;
- 19 december 2021.

03.03

Controle- en verantwoordingsprotocol Sociaal Domein 2021
Korte inhoud: Voor de controle volgend jaar op het sociaal domein binnen de regio G&V is er
een controleprotocol opgesteld. Dit protocol wordt door de accountant gehanteerd om de
controle voor de jaarrekening uit te voeren. In navolging van 2020 zijn ook in 2021 de
getroffen maatregelen met betrekking tot de Corona crisis (continuïteitsbijdrage) onderdeel
van het controle- en verantwoordingsprotocol. Het controleprotocol wordt vastgesteld door de
deelnemende gemeenten.
Besluit – Het college besluit de controle- en verantwoordingsprotocol Sociaal Domein 2021
ten behoeve van de Regio Gooi en Vechtstreek vast te stellen.

04

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

05

Portefeuille: wethouder J.G.D. den Dunnen

05.01

Anticiperen op Verzamelwet hersteloperatie toeslagen
Korte inhoud: Gedupeerden hebben vaak nog steeds schulden en lopende vorderingen als
gevolg van de kinderopvangtoeslagenaffaire. Dit geldt ook voor gemeentelijke vorderingen.
Op 1 januari 2022 wordt de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen van kracht. Op basis van
deze wet kunnen gemeentelijke vorderingen worden kwijtgescholden. Omdat bij veel
gezinnen hulp niet kan wachten tot vaststelling van deze wet, staat het rijk gemeenten toe om
te anticiperen op de komende wet. Dit gebeurt middels het vaststellen van dit voorstel en het
bijgaande besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen.
Besluit – Het college besluit:
1. de gemeentelijke vorderingen van ouders en diens toeslagpartner die zijn gedupeerd
door de problemen rondom de kinderopvangtoeslag, en daardoor recht hebben op het
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2.
3.

4.

5.

forfaitaire bedrag van €30.000,-, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de
Verzamelwet hersteloperatie toeslagen, kwijt te schelden;
de kwijtschelding ambtshalve te verlenen als het gaat om de publieke vorderingen die
binnen de beoogde reikwijdte van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen vallen;
goed te keuren dat de gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke
belastingen de kwijtschelding ambtshalve verleent als het gaat om de publieke
vorderingen die binnen de beoogde reikwijdte van de Verzamelwet hersteloperatie
toeslagen vallen;
de gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen
kwijtschelding van een belastingaanslag aan een gedupeerde ouder te laten verlenen bij
een voor bezwaar vatbare beschikking waarop Hoofdstuk V van de Algemene wet inzake
rijksbelastingen van overeenkomstige toepassing is;
te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de eerste dag na die van de
bekendmaking en van kracht is tot het moment dat de Verzamelwet hersteloperatie
toeslagen in werking treedt.

05.02

Raadsinformatiebrief Hoge winsten in de jeugdzorg ((besluit genomen op 28-09-2021)
Korte inhoud: Op 18 september 2021 kwam Follow the money, platform voor
onderzoeksjournalistiek, naar buiten met haar landelijke onderzoek naar geldstromen in de
jeugdzorg. Eén van de conclusies uit het artikel was dat een deel van de door gemeenten
gecontracteerde jeugdzorgorganisaties zeer hoge winsten noteert. In de raadsinformatiebrief
wordt de raad geïnformeerd over het beeld in Gooi en Vechtstreek.
Besluit – Het college besluit:
1. kennis te nemen van de raadsinformatiebrief Hoge winsten in de jeugdzorg;
2. de gemeenteraad te informeren over het beeld in Gooi en Vechtstreek met betrekking tot
het landelijke onderzoek naar geldstromen in de jeugdzorg, door middel van bijgevoegde
raadsinformatiebrief.

06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 2 november 2021.
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