DEFINITEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

12 april 2022
Raadhuis Laren
10:00 uur
12:30 uur
N. Mol
S. van Waveren

Aanwezig

N. Mol, P.A.M. Calis, A.H.M. Stam, J.G. den Dunnen, S. van Waveren

Afwezig

--

01

Portefeuille: allen

01.01

Openbare besluitenlijst d.d. 5 april 2022
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

Beslissing op bewaar verkeersbesluit gesloten voor vrachtverkeer 2de Ruiterweg
Laren
Korte inhoud: Tijdens de hoorzitting van de commissie voor de bezwaarschriften van 31
januari 2022 is het bezwaarschrift tegen het besluit tot het van een verbod voor vrachtverkeer
op de 2de Ruiterweg in Laren behandeld. Op 14 februari 2022 heeft de onafhankelijke
commissie voor de bezwaarschriften advies uitgebracht aan het college van de gemeente
Laren. In dit voorstel volgt de beslissing op bezwaar.
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Besluit – Het college besluit:
1. het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren;
2. de motivatie omtrent de belangenafweging aan te vullen conform het advies van de
commissie voor de bezwaarschriften;
3. het verkeersbesluit in stand te laten met aanvullende motivatie;
4. de beslissing op bezwaar te versturen aan de bezwaarde.

04.02

Verkoopprocedure gronden Ligweide
Korte inhoud: De gronden van de Ligweide worden bebouwd. Hiervoor is door de raad een
stedenbouwkundige verkaveling, een GREX en een bestemmingsplan vastgesteld. De
volgende stap in het proces is de gronden te verkopen aan een aannemer/ontwikkelaar.
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met de selectieleidraad (verkoopprocedure);
2. in te stemmen met de concept koopovereenkomst en concept algemene
verkoopvoorwaarden.

04.03

Brieven omwonende over Diaconaal Woonproject
Korte inhoud: Een omwonende heeft een WOB-verzoek gedaan en claimt wederom een
eerste recht van koop op de grond van het Diaconaal Woonproject
Besluit – Het college besluit:
1. de bewoner mee te delen dat er uit ons archief niet blijkt dat hij een eerste recht van
koop heeft op de grond aan de Eemnesserweg;
2. de bewoner recente stukken over het Diaconaal Woonproject op grond van de WOB toe
te sturen;
3. en voorts hem te verwijzen naar het streek-archief.

04.04

Besluit op bezwaar tegen afwijzing intrekking last onder dwangsom
Korte inhoud: Het college van burgemeester en wethouders van Laren neemt een besluit op
het bezwaarschrift tegen het besluit tot afwijzing van het verzoek om intrekking van een
opgelegde last onder dwangsom aan Bar Bistro wegens overschrijding van geluidsnormen.
Besluit - Het college besluit:
1. zich te conformeren aan het advies van de bezwaarschriftencommissie d.d. 22 maart
2022;
2. het bezwaarschrift ontvankelijk doch ongegrond te verklaren;
3. het bestreden besluit in stand te laten.

05

Portefeuille: wethouder J.G.D. den Dunnen

05.01

Eenmalige compensatie energiekosten aan minima
Korte inhoud: Op 15 maart 2022 heeft het kabinet een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede
Kamer om een eenmalige compensatie van energiekosten aan minima mogelijk te maken.
Huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum ontvangen hiermee
circa € 800,- via de gemeente om hen te helpen bij het betalen van de energierekening. Voor
de uitvoering van de eenmalige compensatie van het Rijk van energiekosten aan minima zijn
kaders en beleidsregels nodig.
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Besluit – Het college besluit voor de uitvoering van de eenmalige compensatie van het Rijk
van energiekosten aan minima, de in dit voorstel opgenomen kaders en de bijgaande
beleidsregels vast te stellen.

05.02

Laren - Vergoeding corona meerkosten
Korte inhoud: Aanbieders in het sociaal domein voelen de financiële gevolgen van de
coronacrisis. In 2020 was hiervoor een meerkosten-regeling afgesproken met de Regio Gooi
en Vechtstreek, zodat de zorg geleverd kon blijven worden. Voor 2021 was dit nog niet
vastgelegd en dit voorstel zorgt daarvoor.
Besluit – Het college besluit:
1. meerkosten te vergoeden bij regionaal gecontracteerde aanbieders als gevolg van de
coronacrisis gedurende de looptijd van de landelijke meerkostenregeling op basis van de
landelijke richtlijn;
2. opdracht te geven aan de manager inkoop en contractbeheer Regio Gooi en Vechtstreek
om binnen de kaders van beslispunt 1 uitvoering te geven aan de vergoeding
meerkosten sociaal domein;
3. over de voortgang te rapporteren richting het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein.

06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 19 april 2022.
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