BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

5 oktober 2021
Raadhuis Laren
09:30 uur
13:30 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. 28 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

Verkoop 3 percelen grond achter de aan Eemnesserweg te Laren aan de eigenaren van
de woningen.
Korte inhoud: De eigenaren van de Eemnesserweg te Laren hebben een verzoek gedaan om
een stuk grond achter hun woningen te kopen van de gemeente Laren. De bewoners willen
de percelen bij hun tuin betrekken. U treft de aanbiedingsbrief, met voorwaarden en
verkooptekening aan en voor akkoord door kopers ondertekend. In een aantal gesprekken
met ambtenaren, waarbij de portefeuillehouder betrokken is geweest, is in principe
overeenstemming bereikt. De verzoekers hebben reeds, onder voorbehoud van goedkeuring
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door het college, een (concept) brief tot grondaankoop ontvangen. Zij hebben aangegeven
met de betreffende aanbiedingsbrief akkoord te gaan. De overeengekomen verkoopprijs
bedraagt voor de 3 percelen in totaal € € 98.175,00. Met een gedeelte van deze verkoop
opbrengst zal het achterstallige onderhoud uitgevoerd worden zodat het parkje/pad er weer
fraai bij komt te liggen.
Besluit - Het college besluit:
1. de stukken grond te verkopen aan de eigenaren van de percelen aan de Eemnesserweg
te Laren;
2. aan deze verkoop voorwaarden en condities te verbinden zoals deze zijn opgenomen in
bijgevoegde aanbiedingsbrieven;
3. in te stemmen om met een gedeelte van de verkoopopbrengst het parkje en pad aldaar
te renoveren;
4. de inkomsten te verantwoorden op kostenplaats Beheer overige gronden/opbrengst
grondverkopen (93030000/531000) en daarvan €25.000 in te zetten voor herstel van de
openbare ruimte, zoals beschreven in het voorstel. Het overige in het rekeningresultaat
te verwerken.

04.02

Aanwijzen locatie afvalinzamelcontainers Houtzagerij Laren
Korte inhoud: Voor de inzameling van huishoudelijk afval en grondstoffen door middel van
een ondergrondse container is een locatie gevonden aan de Houtzagerij.
Besluit - Het college besluit:
1. kennis te nemen van Nota 4 'Locaties ondergrondse containers Laren' van de
Grondstoffen- en AfvalstoffenDienst (GAD);
2. akkoord te gaan met de aanwijzing van de opstelplaats van de afvalinzamelcontainers
aan de Houtzagerij.

04.03

Reactie van het college op het besluit van G&O inzake de Erfgooierswoningen
Korte inhoud: Voorgesteld wordt om per brief te reageren op de brief van woningcorporatie
G&O van 23 september jl. en de raad te informeren over de brief en de reactie van het
college.
Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen met de voorgestelde brief;
2. de raad in kennis te stellen van de brief van G&O en de reactie van het college.

05

Portefeuille: wethouder J.G.D. den Dunnen

05.01

Formulierenspreekuur in Brinkhuis Laren
Korte inhoud: Zowel landelijk als in onze regio worden vroegsignalering en inzet op schulden
gezien als een van de belangrijkste methoden om dak- en thuisloosheid te voorkomen. De
regio Gooi en Vechtstreek heeft voor 2020 en 2021 extra Rijksmiddelen ontvangen om een
Aanvullend plan van aanpak terugdringen dak- en thuisloosheid uit te voeren (bijlage 1). Een
van de maatregelen uit het plan betreft het inzetten van twee wekelijkse spreekuren in de
lokale buurthuizen om kwetsbare burgers met vragen over formulieren, brieven,
administratie, enz. te ondersteunen (blz. 3 van bijlage 1). Om invulling te geven aan het plan
in het Brinkhuis Laren heeft Humanitas een projectplan opgesteld en voor vaststelling
ingediend (bijlage 2).
Besluit - Het college besluit:
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1. kennis te nemen van het Regionale Aanvullend plan van aanpak terugdringen dak- en
thuisloosheid;
2. in te stemmen met de realisatie van een twee wekelijks spreekuur voor formulierenhulp
in het Brinkhuis Laren en de kosten ten laste te laten te brengen van 93610000-438099;
3. de burgemeester machtigt wethouder J.G. den Dunnen, belast met de portefeuille
welzijn, om de dienstverleningsovereenkomst te ondertekenen;
4. de dienstverleningsovereenkomst te laten ondertekenen door wethouder J.G. den
Dunnen.

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 27 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.

06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 12 oktober 2021.
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