DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

10 november 2020
Teams-vergadering
09:15 uur
13:00 uur
N. Mol
S. van Waveren

Aanwezig

N. Mol, P.A.M. Calis, A.H.M. Stam, K. van Hunnik, S. van Waveren

Afwezig

--

01

Portefeuille: allen

01.01

Openbare besluitenlijst d.d. 3 november 2020
De besluitenlijst wordt met een tekstuele aanpassing vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

Jaarverslag van de klachtencoördinator 2019
Korte inhoud: De klachtencoördinator brengt jaarlijks verslag uit van alle klachten die in het
voorafgaande jaar binnen de BEL Combinatie of de BEL-gemeenten zijn behandeld,
aangevuld met een verslag van alle verzoeken die zijn ontvangen door de Nationale
ombudsman.
Besluit - Het college besluit:
1. kennis te nemen van het ´Jaarverslag van de klachtencoördinator 2019´;
2. de aanbeveling van de klachtencoördinator, om inwoners vaker via een artikel in het
Larens Journaal te informeren over de klachtenprocedure, over te nemen;
3. in te stemmen met het ter kennisname doorzenden van het jaarverslag aan de raad.
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03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis

03.01

Bestuursrapportage en begrotingswijziging regio Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: De regio heeft een Bestuursrapportage over de eerste acht maanden 2020
opgesteld en biedt deze ter kennisname aan. Tevens stelt de regio via begrotingswijziging
voor de regioconservator voor 2020 en 2021 incidenteel te financieren, waarbij de
gemeenten voor 2020 € 60.000 en voor 2021 € 40.000 bijdragen. Tevens is met de
portefeuillehouders afgesproken om in 2021 opnieuw de mogelijkheden van structurele
financiering van de regioconservator en het erfgoedfestival te onderzoeken. Over deze
begrotingswijziging mogen de deelnemende gemeenteraden voor 4 december hun zienswijze
kenbaar maken.
Besluit - Het college besluit:
1. kennis te nemen van de bestuursrapportage 2020 van de regio G&V, en deze ter
kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad;
2. de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te brengen ten aanzien van de
begrotingswijziging 2020-21 van de regio G&V met betrekking tot de regioconservator.

03.02

Belastingverordening 2021 Laren
Korte inhoud: Jaarlijks worden de belastingverordeningen opgesteld, in dit geval voor
belastingjaar 2021, zodat de gemeente aan haar inwoners de desbetreffende belasting op
kan leggen.
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen de volgende belastingverordeningen vast
te stellen:
1. Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2021
2. Verordening Precariobelasting 2021
3. Verordening Afvalstoffenheffing 2021
4. Verordening Rioolheffing 2021
5. Verordening Begraafrechten 2021
6. Verordening Hondenbelasting 2021
7. Verordening Marktgelden 2021

03.03

Legesverordening 2021 Laren
Korte inhoud: Jaarlijks wordt de legesverordening opgesteld, in dit geval voor 2021, waarmee
de gemeente aan haar inwoners de door de gemeente verleende dienstverlening op basis
van vastgestelde tarieven en percentages in rekening kan brengen.
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen om de Legesverordening 2021 met
bijbehorende tarieventabellen A en B vast te stellen.

04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Convenant "Gebiedsgericht Grondwaterbeheer het Gooi" 2021-2030
Korte inhoud: Om het drinkwater, de natuur en het zwemwater te beschermen wordt de
kwaliteit van het grondwater in het Gooi nauwlettend in de gaten gehouden.
Onder de noemer “Gebiedsgericht Grondwaterbeheer in het Gooi” werkt de gemeente Laren
met partners uit de regio samen met als doel de grondwaterkwaliteit langdurig te
beschermen, te verbeteren en te benutten. De afspraken tussen de partners zijn vastgelegd
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in een convenant. Dit convenant loopt af per 31 december 2020. Het voorstel is ter
bekrachtiging van het nieuwe convenant.
Besluit – Het college besluit:
1. het Convenant "Gebiedsgericht Grondwaterbeheer het Gooi" 2021-2030 vast te stellen;
2. wethouder A.H.M. Stam de bevoegdheid te geven om te ondertekenen;
3. wethouder A.H.M. Stam ook de bevoegdheid te geven om bij eventuele kleine
wijzigingen die de aard of doelstelling van het convenant niet veranderen te
ondertekenen;
4. de bijgevoegde raadsinformatiebrief aan de raad te versturen.

04.02

Herontwikkeling Stationsweg 1
Korte inhoud: Voor de herontwikkeling van het perceel Stationsweg 1 is een
omgevingsvergunning aangevraagd. Er kan medewerking worden verleend als afgeweken
wordt van het bestemmingsplan. Hiervoor is een verklaring van geen bedenking (vvgb) nodig
van de raad.
Besluit – Het college besluit:
1. de raad voor te stellen een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de
aanvraag omgevingsvergunning voor de realisatie van 12 appartementen op het perceel
Stationsweg 1;
2. de raad voor te stellen om de ontwerpverklaring van geen bedenking aan te merken als
definitieve verklaring van geen bedenkingen, indien er geen zienswijzen tegen de
verklaring worden ingediend;
3. geen exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening, vast te
stellen.

04.03

Derde tussenstand koersdocument regio Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: De regionale samenwerking omgevingsvisie bevindt zich in de koersfase. De
derde tussenstand van het koersdocument wordt nu voorgelegd aan de raden voor het uiten
van wensen en bedenkingen.
Besluit - Het college besluit:
1. de raad te vragen kennis te nemen van het raadsvoorstel over de derde tussenstand van
het koersdocument;
2. de raad te vragen wensen en bedenkingen mee te geven.

04.04

Meten van luchtkwaliteit: Hollandse Luchten
Korte inhoud: Middels bijgaande RIB wordt de raad op de hoogte gebracht van de stand van
zaken van het project Hollandse Luchten
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met bijgaande RIB, met daarin de stand van zaken aangaande het project
Hollandse Luchten van de provincie Noord-Holland;
2. deze RIB ter kennis aan de raad aan te bieden

04.05

Grondbeleid 2021-2031
Korte inhoud: De huidige nota grondbeleid is vastgesteld n 2008 en is verouderd. Mede naar
aanleiding van opmerkingen van de accountant is een nieuwe nota opgesteld.
Besluit – Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen de Nota Grondbeleid 20212031 vast te stellen.
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05

Portefeuille: wethouder K. van Hunnik

05.01

Verhoging tarief hulpmiddelen 1 oktober 2020 – 1 oktober 2021
Korte inhoud: We hebben vanaf 1 oktober 2014 regionale overeenkomsten lopen voor de
levering en het onderhoud van hulpmiddelen, zoals scootmobielen, rolstoelen en
woonvoorzieningen. Binnen deze overeenkomst hebben gemeenten tot 1 oktober 2020 de
gelegenheid om te verlengen. De overeenkomst eindigt op 1 oktober 2021. In 2014 werden
de contractvoorwaarden en de tarieven door aanbieders en gemeenten adequaat en
toereikend bevonden. Inmiddels is de branche veranderd. De huidige aanbieders hebben
aangegeven dat ze niet meer uitkomen met de huidige tarieven en dat deze moeten worden
verhoogd. Anders kunnen ze niet akkoord gaan met de verlenging van de huidige
overeenkomst met een jaar.
Besluit – Het college besluit:
1. akkoord te gaan met de verhoging van de tarieven voor de levering en het onderhoud
van hulpmiddelen met 12,5% voor de periode van 1 oktober 2020 – 1 oktober 2021;
2. de financiële gevolgen (extra kosten als gevolg van de prijsverhoging) voor Laren van
€ 5.300 voor 2020 en € 15.900 voor 2021 te dekken uit de desbetreffende budgetten en
eventuele overschrijdingen hierop achteraf te analyseren.

06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren op 17 november 2020.
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