DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

17 mei 2022
Raadhuis Laren
10:00 uur
12:00 uur
N. Mol
S. van Waveren

Aanwezig
Afwezig

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

01

Portefeuille: allen

01.01

Openbare besluitenlijst d.d. 10 mei 2022
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol
--

03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis

03.01

Verkenning mogelijkheid invoering forenzenbelasting
Korte inhoud: Het college heeft een korte verkenning laten uitvoeren naar de mogelijke
invoering van forenzenbelasting in Laren. De uitkomsten worden middels bijgaande RIB aan
de raad aangeboden. Het college wordt niet voorgesteld om nu al daadwerkelijk te besluiten,
maar het aan het nieuwe college over te laten of ze invoering aan de raad voorstellen.
Besluit – Het college besluit:
1. kennis te nemen van uitkomsten van de verkenning 'forenzenbelasting', zoals in de RIB
verwoord;
2. de RIB vast te stellen en aan de raad aan te bieden.
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04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Stoppen uitgifte gratis PMD-zakken
Korte inhoud: De Grondstoffen en Afvalstoffendienst (GAD) heeft een grote
bezuinigingsopgave. Het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek heeft daarom
op 8 juli 2021 besloten tot bezuinigingsmaatregelen. Een daarvan is stoppen met het
verstrekken van gratis PMD-zakken in de supermarkten in 2022. Deze maatregel is per 1 mei
2022 ingegaan.
Besluit – Het college besluit:
1. kennis te nemen van het bericht van de GAD dat met ingang van 1 mei 2022 de gratis
uitgifte van de PMD-zakken bij supermarkten en in het raadhuis wordt beëindigd;
2. de raad hierover te informeren middels een raadsinformatiebrief.

04.02

RIB voortgang implementatie Omgevingswet mei 2022
Korte inhoud: Bij de vaststelling van het Programmaplan Implementatie Omgevingswet
(2021, 2022 en 2023) in januari 2021 is toegezegd dat het bestuur periodiek geïnformeerd
wordt over de voortgang van de implementatie. Door middel van deze RIB wordt de raad
geïnformeerd.
Besluit – Het college besluit:
1. kennis te nemen van de voortgang van de implementatie Omgevingswet;
2. de raad door middel van bijgevoegde Raadsinformatiebrief (RIB) te informeren over de
voortgang.

04.03

Beantwoording vragen ex artikel 32 RvO Verlagen snelheden op 80 km/u wegen
Korte inhoud: De fracties van D66, VVD en LB hebben vragen ex artikel 32 RvO gesteld aan
het college. Dit voorstel bevat de beantwoording van de raadsvragen.
Besluit - Het college besluit:
1. akkoord te gaan met de beantwoording van de raadsvragen;
2. de beantwoording toe te sturen aan de leden van de gemeenteraad.

05

Portefeuille: wethouder J.G.D. den Dunnen

05.01

LRN- Schikking Thuiszorg Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: Afsluiten van een langlopend juridisch geschil met Thuiszorg Gooi en
Vechtstreek over de hoogte van de vergoeding van de hulp bij het huishouden Gooi en
Vechtstreek 2019 en 2020.
Besluit – Het college besluit:
1. de manager inkoop en contractbeheer van de Regio Gooi en Vechtstreek mandaat te
verlenen tot het sluiten van een vaststellingsovereenkomst met Thuiszorg Gooi en
Vechtstreek ter hoogte van maximaal € 22.357;
2. de gemeenteraad te informeren middels de Raadsinformatiebrief Schikking Thuiszorg
Gooi en Vechtstreek.

05.02

Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: Er is een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit tot het afwijzing van een
aanvraag om bijstand op grond van de tijdelijke regeling (in verband met corona) van
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hoofdstuk VIIa van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (hierna: Bbz 2004) over
de maand december 2021. De commissie voor de bezwaarschriften heeft op 19 april 2022
het advies uitgebracht om het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het
besluit in stand te laten (met een kleine correctie). 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 met correctie van de daarin vermelde
bijstandsnorm.

05.03

Inkoop SimpledCard prepaid betaalkaart BNG bank
Korte inhoud: Vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen sinds maart 2022 het leefgeld in contant.
Vanaf juni zal de uitbetaling zoveel mogelijk plaatsvinden via particuliere betaalrekening. Het
is (nog) niet voor iedere vluchteling mogelijk om een particuliere betaalrekening te openen.
Deze groep kan tijdelijk voorzien worden van een SimpledCard prepaid betaalpas van de
BNG bank. Zodoende kan de gemeente stoppen met uitbetaling in contanten.
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met de inkoop van de SimpledCard prepaid betaalpas van de BNG bank;
2. de aanschafkosten ten laste te leggen van kostenplaats Vluchtelingencrisis Oekraïne,
met kostensoort overige goederen en diensten.

06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 24 mei 2022.
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