DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris of Griffier

17 november 2020
Raadhuis Laren
09:00 uur
12:00 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. 10 november 2020
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

RRE: subsidieregeling kleine maatregelen
Korte inhoud: Op 8 oktober 2019 is de landelijke Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)
geïntroduceerd. Het doel van deze regeling is het verminderen van de CO2-uitstoot door het
treffen van eenvoudige energiebesparende maatregelen door woningeigenaren.
Besluit – Het college besluit in te stemmen met:
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1. het ontvangen subsidiebedrag van € 139.539 voor 2021 beschikbaar te stellen;
2. vaststellen van het subsidieplafond van de regeling op € 139.539;
3. de eigen bijdrage van € 22.816 voor 2021 beschikbaar te stellen ten laste van het budget
voor Klimaatmiddelen: kostensoort overige goederen en diensten (onderdeel regio gv);
4. de 1e begrotingswijziging van 2021 vast te stellen.

04.02

Ondertekenen bestuursakkoord zero emissie
Korte inhoud: Volledig zero emissie (uitstootvrij) doelgroepenvervoer vanaf 1 januari 2025,
dat is de gezamenlijke ambitie van gemeenten en marktpartijen en andere organisaties uit de
sector. Al 97 gemeenten hebben hiervoor een bestuursakkoord gesloten. De
regiogemeenten kunnen zich hierbij aansluiten en zo gebruik maken van de kennis en
praktijkervaring van deze “Coalition of the Willing”. Hiermee geven de colleges invulling
aan de amendementen en moties van de gemeenteraden.
Besluit – Het college besluit in te stemmen met de toetreding tot het bestuursakkoord Zero
Emissie doelgroepenvervoer conform voorstel.

04.03

Besluit op bezwaar
Korte inhoud: Omdat belanghebbenden bezwaar hebben gemaakt tegen de aanwijzing van
twee panden aan de Smeekweg en Zevenend tot gemeentelijke monumenten en de
Commissie voor Bezwaarschriften hierover advies heeft uitgebracht, dient het college een
nieuw besluit te nemen.
Besluit – Het college besluit:
1. de adviezen van de Commissie voor Bezwaarschriften van 11 augustus 2020 met
zaaknummers Z20001464 en Z200001116, naar aanleiding van het bezwaarschrift tegen
de aanwijzing van Smeekweg X en Zevenend X tot gemeentelijke monumenten, geheel
over te nemen;
2. de bezwaarschriften tegen de aanwijzing van Smeekweg X en Zevernend X tot
monumenten, ontvankelijk te verklaren en de bezwaarschriften -nader gemotiveerdongegrond te verklaren;
3. de op verzoek van het college uitgebrachte adviezen van de BEL Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit (CRK), met nummer LAR20-134-1 (Smeekweg X) en LAR20-0135-1 (Zevenend
XX) van 5 oktober 2020, geheel over te nemen en onderdelen te laten uitmaken van dit
besluit op bezwaar. In de adviezen is zorgvuldig en ondubbelzinnig onderbouwd waarom
ook na heroverweging, het bestreden besluit van 14 januari 2020 tot aanwijzing van
Smeekweg X en Zevenend X tot monumenten in stand dient te blijven;
4. het bestreden collegebesluit van 14 januari 2020 –nu nader gemotiveerd middels de
bijgevoegde adviezen van de CRK met nummer LAR20-134-1 en LAR20-135-1- in stand
te houden.

05

Portefeuille: wethouder K. van Hunnik

05.01

Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: Beslissing op bezwaar tot beëindiging van individuele begeleiding op grond
van de Wmo.
Besluit - Het college besluit:
1. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
2. het bestreden besluit in stand te laten.
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05.02

Voortzetting regionaal leerhuis
Korte inhoud: Medio 2014 is het regionaal leerhuis gevormd. Het doel van het regionaal
leerhuis is om met name in de uitvoering samen leren, professionaliseren, kennis opdoen en
delen en inspireren te ondersteunen. De looptijd en financiering van het regionaal leerhuis is
verlopen. Daarom wordt er nu door de regio aan de colleges gevraagd om het leerhuis te
continueren.
Besluit – Het college besluit:
1. het regionaal leerhuis structureel te continueren;
2. hiervoor een jaarlijks bedrag van regionaal € 27.000 beschikbaar te stellen waarbij het
aandeel per gemeente op basis van het inwonertal wordt vastgesteld. De jaarlijkse
bijdrage voor Laren komt uit op € 1.150.

05.03

Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: Er is een bezwaarschrift ingediend tegen de afwijzing van bijstand op grond
van de Participatiewet en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004. De bijstand is
afgewezen omdat het bedrijf van bezwaarmaker niet levensvatbaar is. De commissie heeft
op 9 november 2020 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 en het bestreden besluit in stand te laten.
Besluit - Het college besluit:
1. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
2. het bestreden besluit in stand te laten.

05.04

Raadsinformatiebrief Tomingroep najaar 2020
Korte inhoud: De raad wordt middels een informatiebrief geïnformeerd over de huidige gang
van zaken bij de Tomingroep.
Besluit – Het college besluit:
1. de raadsinformatiebrief Tomingroep najaar 2020 met oplegger ter kennisname te
verstrekken aan de raad;
2. wethouder Van Hunnik mandaat te geven om in overleg met de buurgemeenten de tekst
van de oplegger aan te passen.

06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren op 24 november 2020.
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