BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

14 september 2021
Raadhuis Laren
10:00 uur
13:00 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. 7 september 2021
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol
--

03

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

04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Subsidieregeling stimuleringsbudget Lokaal Sportakkoord
Korte inhoud: Een subsidieregeling waardoor alle sportaanbieders subsidie kunnen
aanvragen voor initiatieven die aansluiten bij de ambities van het Lokaal Sportakkoord
Blaricum, Eemnes en Laren. Financiering is vanuit door het Rijk ter beschikking gestelde
subsidie.
Besluit – Het college besluit:
1. akkoord te gaan met de subsidieregeling stimuleringsbudget Sportakkoord;
2. hier een deel van het beschikbare activiteitenbudget van het Sportakkoord te gebruiken;
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3. deze regeling voor 2021 en 2022 te hanteren;
4. het formulier ten behoeve van de aanvraag vast te stellen.

04.02

Beleidsplan kapaanvragen Laren
Korte inhoud: Voor het kappen van bomen zijn regels opgenomen in de APV van Laren. De
huidige regels bieden onvoldoende houvast voor een duidelijke en consistente beoordeling
van een kapaanvraag en voor het meewegen van tegengestelde belangen. Het Beleidsplan
Kapaanvragen Laren geeft hier handvatten voor. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor
handhaving verbeterd.
Besluit – Het college besluit in te stemmen met:
1. het Beleidsplan Kapaanvragen Laren inclusief het afwegingskader en ter vaststelling
voor te leggen aan de raad (bijlage 1);
2. de voorgestelde wijzigingen van de APV en ter vaststelling voor te leggen aan de raad
(bijlage 2);
3. het concept persbericht en het uitdoen hiervan (bijlage 3).

04.03

Verhuur 4 appartementen boven de brandweerkazerne
Korte inhoud: De 4 appartementen boven de brandweerkazerne aan de Groene Gerritsweg
in Laren zijn bedoeld om ter beschikking gesteld te worden aan (vrijwillige) brandweerlieden.
In het verleden zijn hiervoor reguliere huurovereenkomsten voor woonruimte gebruikt. Om
huurbescherming te voorkomen en te waarborgen dat deze woningen ook daadwerkelijk
worden bewoond door de beoogde doelgroep, is een andere constructie vereist. Bij
toekomstige nieuwe verhuur wordt voorgesteld de woning via de Veiligheidsregio
beschikbaar te stellen.
Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen met de nieuwe verhuurovereenkomst van de 4 appartementen aan de
Groene Gerritsweg te Laren aan de Veiligheidsregio;
2. kennis te nemen van de dienstwoningovereenkomst tussen de Veiligheidsregio en de
uiteindelijke gebruikers;
3. kennis te nemen van de nadere afspraken behorende bij de huurovereenkomst tussen
de gemeente Laren en de Veiligheidsregio.

04.04

Aflossing zekerheidshypotheek Plein 1945 te Laren
Korte inhoud: Notariskantoor Daamen, De Kort en Van Tuijl heeft gevraagd wat de eigenaar
van het appartement bij overdracht moet aflossen wegens de gesloten zekerheidshypotheek
ten gunste van de gemeente Laren.
Besluit – Het college besluit:
1. royement te verlenen voor de hypothecaire inschrijving na overmaking van het af te
lossen bedrag ad € 218.017,05 conform achterliggende berekening;
2. het notariskantoor te bevestigen dat de in de akte van levering opgenomen "bijzondere
bepalingen' na betaling van het onder 1 genoemde bedrag zijn uitgewerkt en kunnen
vervallen;
3. de royementsvolmacht te laten ondertekenen door de burgemeester;
4. het aflossingsbedrag van € 218.017,05 te verantwoorden op kostenplaats
93030000 Beheer Overige gronden, kostensoort Opbrengsten grondverkopen 531000.
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04.05

Duurzaamheid Top 15 oktober 2021
Korte inhoud: Tijdens de Duurzaamheid Top op 15 oktober a.s. worden vijf afspraken
voorgelegd ter bespreking en ondertekening. Voorafgaand aan de Top worden de vijf
afspraken ter consultatie voorgelegd aan de deelnemers, zodat duidelijk wordt of afspraken
verder uitgewerkt moeten worden en welke partijen willen ondertekenen. In dit voorstel wordt
per afspraak de afweging gemaakt om al dan niet te ondertekenen.
Besluit – Het college besluit:
1. de ambitie te onderschrijven om op de Duurzaamheid Top van 15 oktober samen met
MRA overheden, bedrijven en andere relevante stakeholders op de vijf voorgelegde
onderwerpen (beslispunt 1 t/m 5), tot zo concreet mogelijke afspraken te komen om op
die manier een impuls te geven aan een duurzaam herstel uit de coronacrisis;
2. niet in te stemmen met het ondertekenen van het jaarlijks te actualiseren convenant van
de Green Deal Houtbouw MRA 2021-2025;
3. niet in te stemmen met de Green Deal Circulair Textiel;
4. niet in te stemmen met het tekenen van het overkoepelende convenant van de Green
deal Fiets MRA;
5. niet in stemmen met de afspraken die betrekking hebben op het gebruik van
herbruikbare plastics;
6. in te stemmen met het schriftelijk herbevestigen van de eerder in 2018 vastgelegde
intentie om tot circulair opdrachtgeven en inkopen in de MRA te komen;
7. wethouder Stam te mandateren om tijdens de Duurzaamheid Top namens college te
ondertekenen;
8. de raad te informeren middels de bijgaande RIB.

04.06

Vervolg kwaliteitskader onderwijshuisvesting
Korte inhoud: In 2020 hebben gemeente en schoolbesturen een begin gemaakt met het
opstellen van een kwaliteitskader onderwijshuisvesting. Onder begeleiding van een extern
adviesbureau is inzicht verkregen in de lokale situatie, ambities en scenario’s, inclusief een
financiële vertaling. De belangrijkste constatering is dat er een grote opgave is op het vlak
van onderwijshuisvesting met aanzienlijke financiële consequenties. Dit terwijl zowel bij de
gemeente als de schoolbesturen op dit moment de middelen ontbreken om de benodigde
investeringen te doen.
Samen met de schoolbesturen gaan we in het vervolg van 2021 en in 2022 de
gezamenlijke opgave verder uitwerken. U wordt voorgesteld de gemeenteraad met een
raadsinformatiebrief nader te informeren over de uitdagende financiële opgave, de
mogelijke oplossingen daarvoor en de voortgang ervan.
Besluit – Het college besluit:
1. kennis te nemen van de uitkomsten van het rapport kwaliteitskader, dat inzicht verschaft
in de lokale situatie, ambities en scenario’s;
2. in te stemmen met de voorgestelde oplossingsrichtingen voor de uitdagende financiële
opgave;
3. de raadsleden met een raadsinformatiebrief te informeren over de uitdagende financiële
opgave, de mogelijke oplossingen daarvoor en de voortgang ervan.

05

Portefeuille: wethouder J.G.D. den Dunnen

05.01

Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: Er is een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit tot het wijzigen van het
aantal minuten huishoudelijke hulp per week.
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De commissie voor de bezwaarschriften heeft op 1 september 2021 het advies uitgebracht
om het bezwaarschrift gedeeltelijk gegrond te verklaren, het bestreden besluit te wijzigen in
die zin dat de aftrek van 17 minuten per week voor wasverzorging vervalt, zodat in totaal 155
minuten per week wordt toegekend en in de beslissing op bezwaar nader te motiveren
waarom een overgangstermijn van drie maanden is vastgesteld, dan wel de ingangsdatum
zodanig aan te passen dat sprake is van een overgangstermijn van zes maanden.
Voorgesteld wordt om het advies van de commissie over te nemen.
Besluit - Het college besluit:
1. het bezwaarschrift ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond te verklaren;
2. het bestreden besluit te wijzigen in die zin dat de aftrek van 17 minuten per week voor
wasverzorging vervalt, zodat in totaal 155 minuten per week wordt toegekend;
3. de ingangsdatum zodanig aan te passen dat sprake is van een overgangstermijn van zes
maanden.

05.02

Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: Er is een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit tot het wijzigen van het
aantal minuten huishoudelijke hulp per week. De commissie voor de bezwaarschriften heeft
op 1 september 2021 het advies uitgebracht om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren
en het bestreden besluit in stand te laten. 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.

05.03

Verlenging inkoopcontract hulpmiddelen
Korte inhoud: Gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek hebben sinds 1 oktober 2014 een
overeenkomst voor de levering en het onderhoud van hulpmiddelen. De lopende
overeenkomsten hulpmiddelen lopen van rechtswege af per 1 oktober 2021. Voorgesteld
wordt om de huidige overeenkomst te verlengen tot 1 april 2022.
Besluit – Het college besluit:
1. akkoord te gaan met het verlengen van de overeenkomst hulpmiddelen per 1 oktober
2021 met 6 maanden tot 1 april 2022;
2. akkoord te gaan met de verhoging van de tarieven voor de levering en het onderhoud
van hulpmiddelen met 5% voor de periode 1 oktober 2021 tot 1 april 2022. Voor de
gemeente Laren betekent de tariefsverhoging van 5% een kostentoename van naar
verwachting afgerond € 2.600 voor het laatste kwartaal in 2021 en € 2.600 voor het
eerste kwartaal in 2022;
3. het bijgevoegde projectplan voor de inkoop van hulpmiddelen vast te stellen en in te
stemmen met de in het projectplan geformuleerde uitgangspunten.

10

Rondvraag
--
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Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 21 september 2021.

Voorzitter,

Secretaris,

De heer N. Mol

De heer S. van Waveren
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