DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

3 november 2020
Teams-vergadering
09:00 uur
12:00 uur
N. Mol
S. van Waveren

Aanwezig
Afwezig

N. Mol, P.A.M. Calis, A.H.M. Stam, K. van Hunnik, S. van Waveren
--

01

Portefeuille: allen

01.01

Openbare besluitenlijst d.d. 27 oktober 2020
De besluitenlijst wordt met een toevoeging vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

Algemene plaatselijke verordening Laren 2020
Korte inhoud: actualisatie van de Algemene plaatselijke verordening
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen de Algemene plaatselijke verordening
Laren 2018 in te trekken, onder gelijktijdige vaststelling van de Algemene plaatselijke
verordening Laren 2020.

03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis

03.01

Extra koopzondag 29 november 2020
Korte inhoud: Aanvraag extra koopzondag door Bijzonder Laren
Besluit – Het college besluit om 29 november 2020 aan te wijzen als koopzondag, waarop
winkels in Laren geopend mogen zijn van 12.00 uur tot 18.00 uur:
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04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Besluit op bezwaar omgevingsvergunning plaatsen bijgebouw
Korte inhoud: het college van burgemeester en wethouders van Laren nemen een besluit op
het bezwaarschrift dat is ingediend tegen de omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een bijgebouw op het perceel Noolseweg 23 te Laren.
Besluit - Het college besluit:
1. te conformeren aan het advies van de commissie voor bezwaarschriften d.d. 27 maart
2020 en het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
2. het bestreden besluit in stand te laten met aanvulling van het welstandsadvies van 10
januari 2020.

04.02

Gunnen bod verkoop Stationsweg 3
Korte inhoud: De verkoop van Stationsweg 3 te gunnen aan de hoogste bieder, conform
biedingsprocedure bij notariskantoor De Boer te Laren.
Besluit – Het college besluit:
1. de verkoop te gunnen aan de hoogste bieder op de woning aan Stationsweg 3 te Laren;
2. Wethouder A.H.M. Stam te machtigen tot ondertekening van de verkoopovereenkomst;
3. in het stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief;
4. ook het achtergelegen perceel grond van ca. 80m2 dat al jaren als vast onderdeel van de
tuin wordt gebruikt te verkopen en dat kadastraal toe te voegen aan het te verkopen
perceel.

05

Portefeuille: wethouder K. van Hunnik

05.01

Beslissing op bezwaar beëindiging en intrekking en terugvordering van bijstand
Korte inhoud: er zijn twee bezwaarschriften ingediend, respectievelijk tegen het besluit tot
beëindiging en tot terugvordering van bijstand wegens ten onrechte verleende bijstand. De
commissie heeft op 2 maart 2020 het advies uitgebracht om het bezwaarschrift tegen de
beëindiging van de bijstand niet-ontvankelijk te verklaren en het bezwaarschrift tegen de
terugvordering gedeeltelijk gegrond te verklaren en een nieuwe berekening te maken van het
terug te vorderen bedrag. Voorgesteld wordt om het advies van de commissie te volgen.
Besluit – Het college besluit:
1. het bezwaarschrift tegen de beëindiging van de bijstand niet-ontvankelijk te verklaren;
2. het bezwaarschrift tegen de intrekking en terugvordering van de bijstand ontvankelijk en
gedeeltelijk gegrond te verklaren;
3. volgens een nieuwe berekening een bedrag terug te vorderen, waarbij de leningen van
de dochter van bezwaarmaker en alle inkomsten, niet zijnde royalty’s, in mindering
worden gebracht;
4. het besluit betreffende de intrekking en terugvordering gedeeltelijk te herzien met in
achtneming van de nieuwe berekening en met aanvulling van de motivering conform het
advies van de commissie.
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06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren op 10 november 2020.
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