DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

11 januari 2022
Raadhuis Laren
09:30 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. 21 december 2021
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

Regeling briefadres gemeente Laren 2022.
Korte inhoud: Doelstelling is om dak- en thuislozen die in de gemeente Laren verblijven en
geen briefadresgever kunnen vinden in te schrijven in de BRP op het adres van het
gemeentehuis. Het is volgens de gewijzigde wet verplicht om het gemeentehuis als
briefadres aan te wijzen, omdat deze mensen die nergens anders ingeschreven kunnen
worden, anders totaal uit beeld raken. We stellen hiermee een beleidsregel vast om het
oneigenlijk gebruik van het briefadres tegen te gaan. We voldoen met deze Regeling aan de
wetswijziging BRP met ingang van 01 januari 2022.
Besluit - Het college besluit de Regeling briefadres gemeente Laren 2022 vast te stellen,
met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022.
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02.02

Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: Beslissing op bezwaar inzake het niet in behandeling nemen van een verzoek
om verwijdering van persoonsgegevens op grond van de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG).
Besluit - Het college besluit het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het
bestreden besluit, tot het niet in behandeling nemen van het verzoek om verwijdering van
persoonsgegevens op grond van de AVG, in stand te laten met aanvulling van de wettelijke
grondslag.

03

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

04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Besluit tot naamgeving openbare ruimte
Korte inhoud: Op de voormalige locatie van het Rosa Spier Huis komen 8 woningen. Op
verzoek van de bewoners zal de naam van de weg om deze toekomstige woningen te
bereiken worden voorzien van een naam, die verwijst naar de oprichtster het Rosa Spierhuis.
Besluit - Het college besluit:
1. de weg, gelegen aan het voormalige terrein van het Rosa Spier Huis, de Henriette
Schwarzlaan te noemen;
2. de kosten voor straatnaamborden ad € 400 te verantwoorden op kostenplaats 93210008
Verkeersborden.

04.02

Johannestoren
Korte inhoud: Omwonenden hebben de gemeente verzocht om het luiden van de klokken en
het carillon in de Johannestoren aan te passen. Met dit besluit wordt het luiden van de klok ’s
nachts beperkt en wordt meer diversiteit in de melodieën gebracht, zodat de omwonenden
minder overlast ervaren.
Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen om de geluidsterkte van de kerkklokken naar een lager volume in te
stellen;
2. in te stemmen om de geluidsterkte van het carillon naar een lager volume in te stellen en
het repetitieve spelen van zelfde melodieën aan te passen in meerdere melodieën;
3. in te stemmen om het luiden van de kerkklok van 23.00 tot 07.00 uur stil te zetten;
4. de kosten van € 500 te verantwoorden op kostenplaats 43550001 Bij den Toren 2,
Kerktoren en kostensoort 438041 Storingen en incidenten.

04.03

Verhuur Raadhuis Laren
Korte inhoud: Een huurder in het Raadhuis wenst gedurende een aantal dagdelen een extra
ruimte voor 3 maanden (met mogelijkheid van verlenging) aan te huren.
Besluit - Het college besluit:
1. de vergaderruimte naast het WMO loket voor een aantal dagdelen te verhuren aan de
huurder van Eemnesserweg 19-F onder de voorwaarden zoals opgesteld in de
huurovereenkomst;
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2. de ruimte Eemnesserweg 19-K volledig te verhuren aan de zittende huurder onder de
aanvullende voorwaarden zoals opgesteld in de allonge;
3. de huurinkomsten te verantwoorden op kostenplaats 43040000 Eemnesserweg 19-19a
Gemeentehuis Verhuur en kostensoort 536000 Huren.
04.04

RES Uitvoeringsprogramma vaststellen
Korte inhoud: De gemeenteraden hebben in juni/juli 2021 de Regionale Energiestrategie
(RES) 1.0 van Noord-Holland Zuid (NHZ) vastgesteld. De colleges hebben de Stuurgroep
RES NHZ de opdracht gegeven om een RES Uitvoeringsprogramma op te stellen. Deze is nu
klaar.
Besluit - Het college besluit:
1. het RES Uitvoeringsprogramma Noord-Holland Zuid vast te stellen, onder voorbehoud
van het verkrijgen van de door het rijk toegezegde middelen als gevolg van het
decentraliseren van de taken uit het Klimaatakkoord;
2. het uitvoeringsprogramma ter informatie aan de raad toe te zenden.

05

Portefeuille: wethouder J.G.D. den Dunnen

05.01

LAR Raadsinformatiebrief Gratis zelftesten voor minima
Korte inhoud: Inwoners met een laag inkomen kunnen gratis zelftesten krijgen voor de
feestdagen, zodat ook zij een veilige ontmoeting kunnen organiseren. De wethouders sociaal
domein van Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren
hebben donderdag 16 december 2021 het initiatief genomen om vanuit de Regio Gooi en
Vechtstreek 20.000 Flowflex Sars-CoV-2 antigeen zelftesten tegen kostprijs in te kopen bij
Daklapack, te Lelystad. De Regio GV verspreidt de zelftesten onder Versa Welzijn,
buurthuizen en de voedselbank Gooi en Vechtstreek.
Besluit - Het college besluit:
1. kennis te nemen van de raadsinformatiebrief Gratis zelftesten voor minima;
2. de gemeenteraad te informeren over de aankoop van zelftesten door de Regio GV en de
verspreiding ervan onder minima, middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

05.02

Bibliotheek Laren subsidie 2022 en vaststelling subsidie 2020
Korte inhoud: De Bibliotheek vraagt voor Laren de meerjarige subsidie 2022 aan. Tevens
vraagt zij om vaststelling van de subsidie over 2020. Deze twee zaken worden in één
voorstel voorgelegd.
Besluit - Het college besluit:
1. en bedrag van € 218.504,00 plus indexatie van 1,3 % op de loonkosten à € 1.420,00 toe
te kennen;
2. de subsidie over 2020 à € 247.241,00 vast te stellen.

06

Rondvraag
--
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Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 18 januari 2022.

Voorzitter,

Secretaris,

De heer N. Mol

De heer S. van Waveren
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