DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Plv. Secretaris

4 mei 2021
Raadhuis Laren
10:00 uur
13:00 uur
N. Mol
B. te Velde

Aanwezig

N. Mol, P.A.M. Calis, A.H.M. Stam, J.G. den Dunnen, B. te Velde (plv.
secretaris)
--

Afwezig

01

Portefeuille: allen

01.01

Openbare besluitenlijst d.d. 20 april 2021
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: Beslissing op bezwaar inzake het niet in behandeling nemen van een
inzageverzoek op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de
reactie op een ingebrekestelling.
Besluit - Het college besluit het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het
bestreden besluit, tot het niet in behandeling nemen van een inzageverzoek op grond van de
AVG en de reactie op een ingebrekestelling, in stand te laten.

02.02

Zienswijze jaarstukken 2020 en programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Gooi en
Vechtstreek
Korte inhoud: De gemeente wordt door de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV)
gevraagd een zienswijze te geven op de jaarstukken 2020 en programmabegroting 2022.
Voor 2020 geldt een positief resultaat waardoor een bedrag van circa €12.000 wordt
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teruggegeven aan de gemeente Laren. De gemeentelijke bijdrage voor 2022 is verhoogd
t.o.v. 2021 en op basis van de bijgestelde bedragen zal de begroting van de gemeente
worden aangepast.
Besluit – Het college besluit de raad voor te stellen:
1. de voorgestelde zienswijze op de jaarstukken 2020 en programmabegroting 2022 van de
veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vast te stellen;
2. de zienswijze kenbaar te maken aan de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

02.03

Vaststellen Verordening behandeling bezwaarschriften Laren 2021
Korte inhoud: De Verordening behandeling bezwaarschriften geeft procedureregels ten
aanzien van de afwikkeling van bezwaarschriften. In verband met enkele wetswijzigingen
dient deze verordening aangepast te worden naar de actuele regelgeving.
Besluit - Het college besluit:
1. de raad voor te stellen de Verordening behandeling bezwaar Laren 2021 vast te stellen;
2. onder gelijktijdige intrekking van de Verordening behandeling bezwaarschriften Laren
2008, vastgesteld bij raadsbesluit van 19 december 2007.

02.04

Handreiking kunst aangeboden aan de gemeente Laren
Korte inhoud: De gemeente Laren krijgt met enige regelmaat kunstwerken of andere objecten
aangeboden, waarbij de aanbieder verzoekt die ergens in de openbare ruimte te plaatsen.
Met deze handreiking kan het college houvast geven aan initiatiefnemers én de ambtelijke
organisatie over de wijze waarop met dergelijke initiatieven wordt omgegaan.
Besluit – Het college besluit de handreiking 'Kunst aangeboden aan de gemeente Laren'
vast te stellen.

02.05

Aanwijzingsbesluit toezichthouders
Korte inhoud: Middels dit besluit wordt een ambtenaar aangewezen die bij of krachtens
wettelijk voorschrift belast is met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij
of krachtens enig wettelijk voorschrift.
Besluit - Het college besluit:
1. aan te wijzen als toezichthouder ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo), de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) en de Algemene wet bestuursrecht
(Awb):
- mevrouw Sandy Christina Maria Wijngaarden;
- de heer Mark Christiaan den Broeder; en
- de heer Tommy Siardus Mechielsen.
2. dit besluit treedt in werking op 4 mei 2021 en eindigt zodra er geen sprake meer is van
een dienstbetrekking.

03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis

03.01

Contract accountantsdiensten
Korte inhoud: Verlengen contract of aanbesteden accountantsdiensten voor de BEL
Combinatie, de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren en de gemeente Huizen.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel, gericht op verlenging van
het huidige contract met 2 jaar.
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03.02

Zienswijze op begroting 2022, begrotingswijziging 2021 en resultaatbestemming 2020
van de Regio Gooi
Korte inhoud: De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te
dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022, begrotingswijziging 2021 en
resultaatbestemming 2020.
Besluit – Het college besluit:
1. de raad voor te stellen een zienswijze in te dienen ten aanzien van de begroting 2022;
2. de raad voor te stellen in te stemmen met de begrotingswijziging 2021;
3. de raad voor te stellen in te stemmen met de resultaatbestemming 2020.

04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

SCAN Aardwarmte
Korte inhoud: Binnenkort vindt er in de gemeente onderzoek plaats in de ondergrond voor
aardwarmte. Energie Beheer Nederland (EBN) voert dit onderzoek uit. Het ministerie van
Economische Zaken & Klimaat wil het potentieel van aardwarmte namelijk beter in beeld
hebben. Het seismisch onderzoek vindt onder andere plaats op het grondgebied van Laren
en Blaricum. Bewoners en eventuele bedrijven in de directe omgeving van de
werkzaamheden ontvangen hierover een brief van EBN.
Besluit – Het college besluit in te stemmen met het versturen van bijgevoegde
raadsinformatiebrief.

04.02

Uitvoeringskrediet Co Bremanlaan
Korte inhoud: Aanvragen van een uitvoeringskrediet voor de Co Bremanlaan.
Besluit – Het college besluit:
1. een uitvoeringskrediet uit de investeringsplanning van de begroting 2021 (jaarschijf 2020)
beschikbaar te stellen van € 570.000,- (wegen 25 % en riolering 75%) ex btw voor de
herinrichting Co Bremanlaan;
2. kapitaallasten op te nemen in de begroting van 2022 (jaarschijf 2022).

04.03

Principe verzoek bouwen 6 sociale huurwoningen
Korte inhoud: Al enige tijd worden door de Diaconie van de Protestantse Gemeente samen
met woningcorporatie Het Gooi en Omstreken plannen gemaakt voor de bouw van sociale
huurwoningen op een stuk gemeentegrond aan de Eemnesserweg.
Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen met het principe verzoek bouwen 6 sociale huurwoningen op een perceel
grond aan de Eemnesserweg;
2. met omwonenden in gesprek te treden;
3. waarna de gebruikelijke procedure voor ruimtelijke ontwikkelingen zal worden gevolgd.

05

Portefeuille: wethouder J.G.D. den Dunnen

05.01

Benoeming leden adviesraad Sociaal Domein HBEL
Korte inhoud: De benoeming van personen tot lid van de adviesraad Sociaal Domein HBEL
met terugwerkende kracht tot de start van de feitelijke werkzaamheden.
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Besluit – Het college besluit de volgende personen te benoemen tot lid van de Adviesraad
Sociaal Domein HBEL, met terugwerkende kracht tot de start van de feitelijke
werkzaamheden:
- mevrouw E. van Dorst-Brakel, met ingang van maart 2021
- mevrouw L. de Jong, met ingang van mei 2020

05.02

LRN Raadsinformatiebrief inkoop sociaal domein, Briedis
Korte inhoud: De raad wordt door middel van een informatiebrief geïnformeerd over de stand
van zaken bij jeugdinstelling Briedis
Besluit – Het college besluit de raad te informeren met bijgevoegde informatiebrief over de
stand van zaken bij jeugdinstelling Briedis.

05.03

Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: Er is een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit tot het wijzigen van het
aantal minuten huishoudelijke hulp van 195 minuten naar 160 minuten per week. De
commissie voor de bezwaarschriften heeft op 22 april 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.

05.04

Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: Er is een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit tot het wijzigen van het
aantal minuten huishoudelijke hulp van 240 naar 201 minuten per week vanaf 17 mei 2021
tot en met 17 mei 2026. De commissie voor de bezwaarschriften heeft op 26 april 2021 het
advies uitgebracht om het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren, de indicatie voor extra
wasverzorging te verhogen met 16 minuten per week en te onderzoeken of de
bewerkelijkheid van de woning van invloed is op de hoogte van de indicatie. Voorgesteld
wordt om het advies van de commissie over te nemen.
Besluit - Het college besluit:
1. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
2. de indicatie voor extra wasverzorging te verhogen met 16 minuten per week;
3. voor het overige het bestreden besluit in stand te laten.

05.05

Beantwoording vragen Liberaal Laren
Korte inhoud: Beantwoording vragen van de fractie Liberaal Laren over het normenkader
huishoudelijke hulp.
Besluit – Het college besluit de raad te informeren met bijgevoegde informatiebrief
'Beantwoording vragen Liberaal Laren'.

06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 11 mei 2021.
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