BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

2 november 2021
Raadhuis Laren
09:30 uur
13:00 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. 26 oktober 2021
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

Benoeming leden van het gemeentelijk hoofd- en centraal stembureau
Korte inhoud: In verband met het vertrek van vier leden van het gemeentelijk hoofd- en
centraal stembureau is het noodzakelijk om in deze opengevallen te voorzien. Er geldt een
vergaderquotum van drie leden, dit minimum aantal moet te allen tijden beschikbaar zijn voor
het gemeentelijk hoofd- en centraal stembureau. Hierdoor is de invulling van de opengevallen
plaatsen urgent.
Besluit – Het college besluit:
1. akkoord te gaan met de tussentijdse benoeming van drie leden van het gemeentelijk
hoofd- en centraal stembureau;
2. akkoord te gaan met de benoeming van de leden van het gemeentelijk hoofd- en centraal
stembureau per 1 januari 2022.
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03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis

03.01

Bestuursrapportage Regio Gooi en Vechtstreek 2021 en begrotingswijziging 2021-10
Korte inhoud: Bestuursrapportage over de verwachte baten en lasten per eind 2021. Hierbij
worden wijzigingen doorgevoerd in de Regiobegroting 2021 met een verhoging van de
gemeentelijke bijdrage tot gevolg. Bij verhoging van de gemeentelijke bijdrage worden de
gemeenteraden in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken.
Besluit - Het college besluit:
1. kennis te nemen van de bestuursrapportage;
2. de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de begrotingswijziging en verder
geen zienswijze in te dienen.

03.02

Uittredingsovereenkomst GNR Provincie Noord Holland en Gooise gemeenten
Korte inhoud: Voor de provincie Noord-Holland komt de wens tot uitreding als participant van
GNR voort uit redenen van good governance en gelijkberechtiging. De Provincie vindt het
ongewenst om participant en bestuurslid te zijn van een stichting waaraan zij subsidies
verstrekt en waarvan zij vergunningaanvragen beoordeelt. Daarnaast wil de Provincie alle in
haar provincie actieve beheerders van natuurgebieden op een gelijke manier behandelen.
Het verstrekken van een participantenbijdrage, die andere beheerders niet ontvangen en die
aanvullend is op voor alle beheerders beschikbare subsidies voor natuurontwikkeling en beheer, past hier niet bij. De Provincie heeft deze bezwaren vanaf 2015 in het bestuur van
het GNR kenbaar gemaakt. Vanaf 2016 stemt de provincie niet meer in met de GNRbegroting. In 2018 heeft het college van GS de Gooise colleges van B&W formeel per brief te
kennen gegeven niet langer participant van GNR te willen zijn en gezien de eerdere mislukte
pogingen van de provincie en gemeente Amsterdam daarbij het juridische traject in te willen
gaan.
Besluit – Het college besluit:
1. onder voorbehoud van wensen en bedenkingen van de raad van Laren, in te stemmen
i. met het onderhandelingsresultaat inzake de uittreedregeling met de Provincie Noord
Holland, vanwege de door hen gewenste uittreding uit de stichting Goois
Natuurreservaat (GNR);
ii. met de uittredingsovereenkomst;
iii. met de Gooise natuuragenda;
2. de raad voor te stellen geen wensen en bedenkingen in te brengen ten aanzien van de
uittredingsovereenkomst Provincie Noord Holland en de Gooise Natuuragenda.

03.03

Raadsinformatiebrief monitor Plabeka 2020-2021
Korte inhoud: Deze monitor, die is vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg Economie (MRA) op
1 oktober jl., geeft een beeld van de omvang en toekomstbestendigheid van de werklocaties
(kantoren, bedrijventerreinen en gemengde terreinen) in de Metropoolregio Amsterdam
(MRA). Het ijkmoment van de monitor is 1 januari 2021, waardoor de effecten van de
coronacrisis al enigszins meegenomen zijn. Uit deze monitor blijkt dat in de MRA de
werkfunctie op steeds meer plaatsen door de woonfunctie verdrukt wordt. Dit leidt tot een
scheve balans van wonen en werken; wat nadelig is voor een inclusieve regio. Voor de regio
Gooi & Vechtstreek, waar jarenlang niet of nauwelijks uitgifte van werklocaties heeft
plaatsgevonden, en waar de afgelopen 10 jaar – in tegenstelling tot in veel andere regio’s
een daling (van 5%) van het aantal banen heeft plaatsgevonden, leidt dit tot een zeer
conservatieve schatting van datgene wat in de toekomst nodig is.
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Ook is voor onze regio in de vraagraming geen rekening gehouden met de toestroom vanuit
andere regio’s, omdat er in de voorgaande jaren relatief weinig bedrijven van elders in de
regio Gooi en Vechtstreek neergestreken zijn.
Besluit – Het college besluit de raadsinformatiebrief "Monitor Plabeka 2020-2021", inclusief
bijlagen, vast te stellen en aan de raad te versturen.

04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Adviesrecht en Delegatie
Korte inhoud: Voordat de Omgevingswet in werking treedt is het nodig dat er besluiten
worden genomen over de wijze waarop de onderwerpen Adviesrecht en Delegatie worden
ingevuld.
Besluit – Het college besluit:
1. de raad voor te stellen om, met ingang van het in werking treden de Omgevingswet, het
college te verplichten om bindend advies te vragen in de gevallen zoals beschreven in
lijst A (zie bijlage 1);
2. de raad voor te stellen om met ingang van het in werking treden de Omgevingswet, de
bevoegdheden als genoemd in lijst B (zie bijlage 2) te delegeren aan burgemeester en
wethouders door aanpassing van het Algemeen delegatiebesluit Laren 2011;
3. de werkwijze met betrekking tot het Adviesrecht en de voorgestelde aanpassing van het
Algemeen delegatiebesluit Laren 2011 uiterlijk 1 jaar na inwerking treden van de
Omgevingswet te evalueren en de raad hierover te consulteren.

04.02

Aanwijzen locatie afvalinzamelcontainers Pastoor Hendrikspark te Laren
Korte inhoud: Voor de inzameling van huishoudelijk afval en grondstoffen door middel van
een ondergrondse container is een locatie gevonden aan de Pastoor Hendrikspark.
Besluit – Het college besluit:
1. kennis te nemen van Nota 4 'Locaties ondergrondse containers Laren' van de
Grondstoffen- en AfvalstoffenDienst (GAD) (kenmerk 21.0006619);
2. akkoord te gaan met de aanwijzing van de opstelplaats van de afvalinzamelcontainers
aan de Pastoor Hendrikspark.

04.03

Hein Keverweg eenrichtingsverkeer
Korte inhoud: Van 6 april 2021 tot 25 mei 2021 heeft het ontwerpverkeersbesluit voor het
instellen van eenrichtingsverkeer op de Hein Keverweg ter inzage gelegen. Er zijn drie
zienswijzen ontvangen. Hieruit volgt de nota van beantwoording en het definitieve besluit.
Besluit – Het college besluit:
1. kennis te nemen van de nota van beantwoording ontwerpverkeersbesluit d.d. 6 april
2021 en deze vast te stellen;
2. in te stemmen met het defintieve verkeersbesluit tot het instellen van eenrichtingsverkeer
op de Hein Keverweg.

04.04

Participatie bij aanvraag van een Omgevingsvergunning
Korte inhoud: In artikel 7.4 van de Omgevingsregeling staat een plicht voor de aanvrager van
een omgevingsvergunning om bij zijn aanvraag aan te geven of hij aan participatie heeft
gedaan zo ja, hoe hij dit heeft gedaan en wat de resultaten zijn. In dit voorstel worden kaders
gegeven voor de invulling van participatie bij een aanvraag van een Omgevingsvergunning.
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Besluit - Het college besluit:
1. de raad voor te stellen om bij een vergunningaanvraag voor binnenplanse
omgevingsactiviteiten te stimuleren dat afstemming plaatsvindt met de omgeving;
2. de raad voor te stellen om bij een vergunningaanvraag voor buitenplanse
omgevingsactiviteiten, participatie verplicht te stellen en deze verplichtstelling op te
nemen in de Inspraakverordening en in het op te stellen omgevingsplan.

04.05

Voortgang ontwikkelingen Hoefloo
Korte inhoud: Dit voorstel ziet er op toe de raad te informeren over de stand van zaken
inzake de ontwikkeling van het perceel Hoefloo 20a.
Besluit - Het college besluit:
1. kennis te nemen van de raadsinformatiebrief voortgang ontwikkelingen Hoefloo;
2. de gemeenteraad te informeren over de voortgang ontwikkelingen Hoefloo via de
bijgevoegde raadsinformatiebrief.

05

Portefeuille: wethouder J.G.D. den Dunnen

05.01

Mandaat inkoop inburgering
Korte inhoud: De regio Gooi en Vechtstreek heeft o.a. voor de Wmo en Jeugdwet mandaat
om voorzieningen in te kopen voor de gemeenten. Voor inburgeringstrajecten is dat nog niet
zo. Om het inkooptraject juridisch passend af te sluiten, is het nodig voorafgaand aan de
opdrachtverlening de regio Gooi en Vechtstreek daartoe te mandateren. Via dit voorstel
wordt dit geregeld.
Besluit – Het college besluit:
1. de directeur Regio Gooi & Vechtstreek mandaat te verlenen om:
i. conform de Aanbestedingsleidraad Inburgeringstrajecten gunningsbesluiten te
nemen;
ii. overeenkomsten aan te gaan;
iii. verweer te voeren in het geval van een geschil in verband met de (Europese)
aanbestedingen, waarbij de kosten van de procedure evenredig worden verdeeld
over de deelnemende gemeenten;
2. de directeur Regio Gooi & Vechtstreek bevoegdheid te verlenen om ondermandaat te
verlenen tot het nemen van gunningsbesluiten aan de daarmee belaste medewerker(s)
van de Regio Gooi & Vechtstreek;
3. de directeur Regio Gooi & Vechtstreek volmacht te verlenen om binnen de kaders van
het bevoegdhedenbesluiten van de Regio Gooi & Vechtstreek over te gaan tot
ondertekening van de privaatrechtelijke overeenkomsten die met toepassing van
bovenstaand mandaat tot stand komen;
4. het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek te verzoeken het mandaat
schriftelijk te aanvaarden.

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 28 oktober 2021 het advies uitgebracht om het bezwaarschrift gedeeltelijk gegrond te
verklaren, het bestreden besluit te wijzigen in die zin dat de aftrek van 15 minuten per week
voor eigen mogelijkheden vervalt, de extra tijd voor het strijken van 20 minuten per week
vervalt en dat 5 minuten extra wordt toegekend voor een extra kamer ‘niet in gebruik’ zodat in
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totaal 221 minuten huishoudelijke hulp per week wordt toegekend. 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. bezwaarde in aanmerking te brengen voor 221 minuten huishoudelijke hulp per week
zoals in het advies is overwogen;
3. voor het overige het bestreden besluit in stand te laten.

06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 9 november 2021.
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