DEFINTIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

31 mei 2022
Raadhuis Laren
11:00 uur
12:30 uur
N. Mol
S. van Waveren

Aanwezig

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

01

Portefeuille: allen

01.01

Openbare besluitenlijst d.d. 24 mei 2022
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

01.02

Vertrouwelijke besluitenlijst d.d. 24 mei 2022
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

Stand van zaken opvang Oekraïense vluchtelingen
Korte inhoud: De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne kent veel aspecten en heeft
gevolgen zowel voor de doelgroep zelf, voor de samenleving als voor de ambtelijke
organisatie. Daarom wordt de raad daar regelmatig over geïnformeerd.
Besluit – Het college besluit de raadsinformatiebrief ‘opvang Oekraïense vluchtelingen vast
te stellen en aan de raad te versturen

02.02

Kaderconvenant Bestuurlijke Interventie (BIT) Team Gooi- en Vechtstreek
Korte inhoud: Er is ingestemd met de deelname aan het Bestuurlijk Interventie Team Gooi en
Vechtstreek. Dit kaderconvenant heeft als doel om de samenwerking, onder andere op het
gebied van gegevensdeling, tussen de deelnemende gemeenten en de politie te regelen.
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Besluit - Het college besluit:
1. ten behoeve van de samenwerking binnen het Bestuurlijk Interventieteam Gooi- en
Vechtstreek, in te stemmen met het kaderconvenant (bijlage) tussen de deelnemende
gemeenten en de politie van district Gooi en Vechtstreek;
2. besluit mandaat te verlenen aan de burgemeester om namens de gemeente Laren het
“Kaderconvenant betreffende integrale overheidshandhaving BIT Gooi en Vechtstreek” te
ondertekenen.

03

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

04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Huurovereenkomst Volkstuindersvereniging Laren vernieuwen voor de huur van de
grond aan de 2e Ruiter
Korte inhoud: De Volkstuindersvereniging heeft na 30 jaar een verzoek tot vernieuwing van
de huurovereenkomst ingediend zodat deze weer juridisch overeenkomt met het huidige
gebruik van de gehuurde gronden en aldus vastgelegd wordt.
Besluit – Het college besluit:
1. een nieuwe huurovereenkomst aan te gaan met de Volkstuindersvereniging voor de
grond zoals aangeven in de huurovereenkomst;
2. de huurinkomsten ad € 3.075,= te verantwoorden op kostenplaats 93570005 Volkstuinen
en kostensoort 536000 huren vanaf 2023;
3. in te stemmen met de grond aan de voorzijde van de Goyergracht Zuid te Eemnes mee
te verhuren aan de Vereniging en een krediet beschikbaar te stellen van € 17.300,exclusief BTW om de grond als parkeergelegenheid in te richten ten laste van het
Gemeentelijk Verkeer en VervoerPlan (Uitvoeringsmaatregelen GVVP);
4. in te stemmen met de aanpassing/verplaatsing aan het hekwerk op het opslagterrein;
5. in te stemmen met de huurovereenkomst met Rietdekkers de Boer op het opslagterrein
aan de Goyergracht (gezamenlijk gebruik met Buitendienst) te Eemnes onder dezelfde
condities als oude huurovereenkomst.

04.02

Milieujaarverslag 2021 en jaarrapportage OFGV 2021
Korte inhoud: De gemeente is verplicht om jaarlijks een milieujaarverslag op te stellen. In het
milieujaarverslag 2021 worden de activiteiten beschreven die in 2021 op het gebied van
milieu en duurzaamheid zijn uitgevoerd.
Besluit – Het college besluit:
1. het milieujaarverslag, waarin wordt vermeld welke werkzaamheden en activiteiten in
2021 op het gebied van milieu en duurzaamheid zijn uitgevoerd, vast te stellen;
2. de jaarrapportage OFGV 2021, waarin onder meer de uitgevoerde werkzaamheden op
het gebied van milieuvergunningverlening en handhaving zijn opgenomen, vast te
stellen;
3. de beide rapportages ter kennis aan de raad aan te bieden
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04.03

Beantwoording schriftelijke vragen "Parkeerproblematiek Singer"
Korte inhoud: De fracties van Groen Laren en CDA hebben schriftelijke vragen gesteld over
de parkeerproblematiek rond Singer. Door middel van deze raadsinformatiebrief beantwoordt
het college de vragen.
Besluit – Het college besluit de schriftelijke vragen "Parkeerproblematiek Singer" te
beantwoorden en daartoe een raadsinformatiebrief aan de raad te verzenden.

04.04

Regeling Investeringssubsidies sport- en scoutingverenigingen Laren
Korte inhoud: Besluitvorming over het verdelen van de subsidies welke zijn ingediend voor de
'Regeling investeringssubsidies sport- en scoutingverenigingen Laren’. De verenigingen
hebben de mogelijkheid gehad om tot uiterlijk 1 april 2021 een subsidieaanvraag in te
dienen.
Besluit – Het college besluit:
1. een subsidie ad. € 13.300 te verlenen aan SV Laren ’99, afwijkend op de aanvraag, ten
behoeve van behandeling van velden tegen engerlingen en een beregeningsinstallatie
voor de velden;
2. een subsidie ad. € 50.223,- te verlenen aan LLTC, ten behoeve van het realiseren van 3
All Weather Smashcoart banen;
3. een subsidie ad. € 1.800,- te verlenen aan ’t Laer, afwijkend op de aanvraag, ten
behoeve van het vernieuwen van de CV ketel;
4. geen subsidie te verlenen aan LLMHC voor de aanleg van een half hockeyveld;
5. de toegekende subsidie uit de bovengenoemde beslispunten ad. € 65.333,- te
verantwoorden op kostenplaats Sport Algemeen.

05

Portefeuille: wethouder J.G.D. den Dunnen

05.01

Contrair voorstel n.a.v. advies bezwaarschriftencommissie.
Korte inhoud: Er is een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit tot afwijzing van
huishoudelijke hulp. De Commissie voor de bezwaarschriften heeft op 25 april 2022 het
advies uitgebracht om het bezwaarschrift gegrond te verklaren en om met in achtneming van
het advies een nieuw besluit te nemen. De vakafdeling adviseert het college om af te wijken
van het advies van de Commissie voor Bezwaarschriften. De vakafdeling kan zich namelijk
niet volledig verenigingen met hetgeen is gesteld in het advies van de Commissie voor
Bezwaarschriften.
Besluit - Het college besluit:
1. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
2. het bestreden besluit in stand te laten.

06

Rondvraag

--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 7 juni 2022.
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