DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

15 juni 2021
Raadhuis Laren
10:00 uur
12:30 uur
N. Mol
S. van Waveren

Aanwezig
Afwezig

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. 8 juni 2021

01.02

Deelname en besluitvorming op VNG congres
Korte inhoud: Op 16 juni vindt het jaarlijkse VNG congres plaats, ook deze keer weer online.
Onderdeel van het congres is de ALV, waar verschillende voorstellen van het VNG bestuur
en moties van gemeenten ter besluitvorming worden voorgelegd.
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met alle voorstellen die op de agenda staan;
2. de motie van de gemeente Hilversum "Stop met sturen aan de achterkant" mede in te
dienen;
3. het pre-advies van het bestuur te volgen ten aanzien van de ingediende moties;
4. Burgemeester Mol, en bij diens afwezigheid wethouder Calis, volmacht te geven om in
lijn met bovenstaande besluiten namens de gemeente Laren aan de stemming deel te
nemen.
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02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

Vaststellen Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen en aangehaakte
gegevens 2021
Korte inhoud: Vaststellen Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen en
aangehaakte gegevens Laren 2021
Besluit - Het college besluit de regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen en
aangehaakte gegevens Laren 2021 vast te stellen, zoals in besloten in de gemeenteraad
vergadering van 27 januari 2021.

02.02

Subsidiëring van het kunst-scholenproject KKIDS
Korte inhoud: In 2020 is een scholen kunstproject gestart met lokale kunstenaars op de
Larense basisscholen. Dit project was zeer succesvol en daarom willen de directieleden van
de basisscholen en de kunstenaars dit project in samenwerking met Stichting KKIDS
voortzetten.
Besluit – Het college besluit:
1. akkoord te gaan met verlening van een subsidie voor twee jaar voor 2021 (schooljaar
2021 – 2022) en 2022 (schooljaar 2022 – 2023) ad € 3.000 per jaar voor financiering van
materialen, vergoedingen voor de kunstenaars, promotie- en organisatiekosten en
exposities ten behoeve van het project KKIDS;
2. de kosten € 3.000 per jaar ten laste te brengen van kostenpost Kunst en
Cultuur/incidentele subsidies: kostenplaats: 9353000 kostensoort: 442000

02.03

Raadsvragen vrijwillige brandweer en Europese wetgeving
Korte inhoud: De vrijwillige brandweer zet zich, net als de beroepsbrandweer, in om brand te
voorkomen, beperken en bestrijden. In paraatheid, werkzaamheden en vakbekwaamheid zijn
zij gelijk. Maar niet in aanstelling. Volgens de Europese wet- en regelgeving mag dit niet. Op
landelijke niveau wordt een denkrichting uitgewerkt om in de toekomst te kunnen werken met
vrijwillige en beroepsaanstellingen in Nederland.
Besluit – Het college besluit de beantwoording van de vragen van de VVD-fractie over de
vrijwillige brandweer vast te stellen

03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis

03.01

Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen BEL Combinatie 2021
Korte inhoud: Het regelen van de verstrekkingen van gegevens is een wettelijke plicht. In de
beheerregeling worden de beheerfuncties toegewezen aan gemeentelijke functionarissen.
Besluit – Het college besluit tot vaststelling van de Regeling beheer en toezicht
BasisRegistratie Personen BEL Combinatie 2021 Aanwijzing van beheerfunctionarissen door
informatiebeheerder BRP

03.02

Subsidieverlening Stichting Hart van Laren 2020
Korte inhoud: Stichting Hart van Laren heeft als gevolg van de opgelegde
coronamaatregelen, zeer beperkt invulling kunnen geven aan haar geplande activiteiten over
2020. Tevens is er in 2020 veelvuldig overleg gevoerd om te komen tot een oplossing van de
verschillende financiële problemen van de stichting. Hangende dat overleg heeft er geen
feitelijke formele besluitvorming plaatsgevonden over de door de Stichting aangevraagde
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subsidie over 2020. Het College wordt gevraagd het subsidieverzoek van de Stichting Hart
van Laren niet te honoreren. In plaats daarvan wordt het College gevraagd de Stichting Hart
van Laren huurkorting te verlenen op de door haar verschuldigde huurpenningen over 2020.
Besluit – Het college besluit:
1. het subsidieverzoek van Stichting Hart van Laren over het jaar 2020 à € 129.700,= niet te
honoreren en zal de reeds betaalde voorschotten terugvorderen;
2. Stichting Hart van Laren een huurkorting à € 130.000,= op de aan de gemeente Laren
verschuldigde huurpenningen over het jaar 2020.

04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Voortgang planvorming Natuurverbinding N525 juni 2021
Korte inhoud: In bijgevoegde RIB wordt een notitie besproken die de stand van zaken
beschrijft van het project Natuurverbinding over de provinciale weg N525.
Besluit - Het college neemt kennis van de RIB en bijbehorende notitie en besluit de RIB ter
informatie naar de raad te sturen.

04.02

Accorderen van een vaststellingsovereenkomst
Korte inhoud: De worteldruk van een gemeenteboom (magnolia) heeft- na jaren- het terras
van een belendend perceel kapot gemaakt. Er is een kapvergunning verleend, maar de
omwonenden hebben bezwaar gemaakt tegen het vellen. Na overleg met de bezwaarmakers
is gekozen voor een nieuwe diepwortelende boom op dezelfde locatie. Na ondertekening
door het college en de bezwaarmakers van de onderhavige overeenkomst, wordt het
bezwaar ingetrokken.
Besluit - Het college besluit over te gaan tot ondertekening van de onderhavige
vaststellingsovereenkomst.

04.03

Bezwaar tegen omgevingsvergunning Plein 1945
Korte inhoud: Bezwaar is om advies voorgelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften,
deze commissie heeft een hoorzitting gehouden en advies uitgebracht.
Besluit - Het college besluit:
1. zich te conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften;
2. het bezwaarschrift van bezwaarmaakster nr.1 ontvankelijk te verklaren;
3. het bezwaarschrift van bezwaarmakers nr. 2 niet-ontvankelijk te verklaren;
4. de motivering van het bestreden besluit aan te vullen met een belangenafweging en een
toetsing aan art. 24.1 aanhef en onder a van de planvoorschriften;
5. de bouwtekening en tekst bestreden besluit met elkaar in overeenstemming te brengen.

04.04

M.e.r.-beoordelingsbesluit bestemmingsplan Ligweide
Korte inhoud: Op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit m.e.r. is het noodzakelijk dat
het college een m.e.r.-beoordelingsbesluit neemt, vóórdat het ontwerpbestemmingsplan
Ligweide ter inzage wordt gelegd. Voorgesteld wordt om geen milieueffectrapportage
(m.e.r.)-plicht op te leggen voor het bestemmingsplan.
Besluit – Het college besluit geen milieueffectrapportage (m.e.r.)-plicht op te leggen voor het
bestemmingsplan Ligweide.
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04.05

Beslissing op bezwaar tegen de wijziging van bestemming Bedrijf naar Wonen en
Kantoor
Korte inhoud: Het college van burgemeester en wethouders van Laren neemt een besluit op
het bezwaarschrift dat is ingediend tegen verlenen van een omgevingsvergunning voor het
wijzigen van de huidige bestemming ("Bedrijf") naar de bestemming "Wonen" op de eerste
verdieping en "Kantoor" op de begane grond
Besluit - Het college besluit:
1. het advies van de commissie voor bezwaarschriften d.d. 21 april 2021 over te nemen;
2. het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

05

Portefeuille: wethouder J.G.D. den Dunnen

05.01

Financiering continuïteit jeugdbescherming Briedis
Korte inhoud: Financiering om continuïteit jeugdbescherming van jeugdigen van de failliete
gecertificeerde instelling Briedis Jeugdbescherming te waarborgen.
Besluit – Het college besluit:
1. de besluiten te waarborgen dat de jeugdbescherming voor de door het faillissement van
Briedis getroffen jeugdigen en hun ouders gecontinueerd wordt;
2. de manager Inkoop & Contractbeheer van de Regio Gooi en Vechtstreek de ruimte te
geven om namens het college onderhandelingen te voeren over de financiële
voorwaarden waaronder deze zorgcontinuïteit doorgang vindt en op welke wijze de
zorgoverdracht plaatsvindt naar een nieuwe gecertificeerde instelling;
3. de manager Inkoop & Contractbeheer van de Regio Gooi en Vechtstreek hiervoor een
budget mee te geven voor een bedrag van maximaal € 6.072,- (aandeel Laren in het
totale maximale bedrag van € 300.000,- conform tabel in de financiële paragraaf) en dat
na afloop van deze overbruggingsperiode definitief wordt verantwoord;
4. de manager Inkoop & Contractbeheer van de Regio Gooi en Vechtstreek opdracht te
geven binnen dit budget de jeugdbescherming voor de individuele jeugdigen te borgen
binnen de overgangsperiode, de voorfinanciering en de meerkosten ten gevolge van
afbouw, faillissement en overname af te wikkelen;
5. de manager Inkoop & Contractbeheer van de Regio Gooi en Vechtstreek opdracht te
geven om aan het portefeuillehouders overleg sociaal domein te rapporteren over dit
dossier en de voortgang ervan.

05.02

LRN RIB inkoop sociaal domein, faillissement Briedis
Korte inhoud: De raad wordt door middel van een informatiebrief geïnformeerd over de stand
van zaken bij jeugdinstelling Briedis
Besluit – Het college besluit de raad te informeren met bijgevoegde informatiebrief over de
stand van zaken bij jeugdinstelling Briedis.

06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 22 juni 2021.
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