DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

1 december 2020
Raadhuis Laren
09:00 uur
12.00 uur
N. Mol
S. van Waveren

Aanwezig
Afwezig

N. Mol, P.A.M. Calis, A.H.M. Stam, S. van Waveren
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Portefeuille: allen

01.01

Openbare besluitenlijst d.d. 24 november 2020
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

Deelname project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)
Korte inhoud: In het kader van adresfraudebestrijding deelnemen aan het project Landelijke
Aanpak Adreskwaliteit (LAA).
Besluit - Het college besluit:
1. in het kader van adresfraudebestrijding deelnemen aan het project Landelijke Aanpak
Adreskwaliteit (LAA);
2. in te stemmen met het aangaan van bijgevoegde verwerkersovereenkomst met ICTU;
3. de kosten te dekken uit het budget Burgerzaken algemeen.
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Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis
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03.01

Uitwerking vanuit beleidsregels ingestelde noodfonds Coronamatregelen Laren
Korte inhoud: De gemeenteraad heeft ingestemd met het instellen van een noodfonds
Corona in haar beraadslaging van 6 november j.l. Hieruit kunnen kosten gedekt worden die
het gevolg zijn van COVID-19. Het gaat daarbij specifiek om tegemoetkoming in kosten bij
maatschappelijke organisaties en ondernemers, bijvoorbeeld door matching van subsidies of
kwijtschelding van leges of huurpenningen.
Het college besluit:
1. de raad voor te leggen in te stemmen met bijgaande begrotingswijziging 13 gemeente
Laren inzake bestemmingsreserve ‘Maatschappelijk Steunfonds COVID-19’ zoals
geaccordeerd door de Raad in haar vergadering van 6 november j.l. (zie bijlage 1);
2. het college opdracht te verlenen bestedingen uit het Steunfonds te doen op basis van
vast te stellen beleidsregels zoals opgenomen bij dit voorstel als bijlage 2, waarbij in
ieder geval (1) matching mogelijk is voor bijdragen uit het Mondriaanfonds en het
Noodfonds culturele infrastructuur van de Provincie Noord-Holland, zodat voor SingerLaren en Stichting Hart van Laren de gevraagde bijdrage veilig gesteld kan worden en
waarbij (2) coronagerelateerde tekorten bij De Biezem kunnen worden gecompenseerd;
3. de Raad voor te leggen in te stemmen met bijgaande begrotingswijziging 14 gemeente
Laren inzake in de exploitatie 2020 te verantwoorden uitgaven van het in de
bestemmingsreserve ‘Maatschappelijk Steunfonds COVID-19’ gestorte bedrag zodat
daaruit rechtmatig te zijner tijd bijdragen aan aanvragers uitbetaald kunnen worden
(bijlage 3);
4. het aanvraagformulier (bijlage) en interne beoordelingskader vast te stellen voor
aanvragen uit het coronafonds.
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Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

DVO 2021 team Ruimtelijke Ontwikkeling en Openbare Ruimte
Korte inhoud: Vaststelling DVO 2021 team Ruimtelijke Ontwikkeling en Openbare Ruimte
(RO/OR)
Besluit - 1. In te stemmen met de prioritering in de DVO 2021 van team Ruimtelijke
Ontwikkeling en Openbare Ruimte (RO/OR)

04.02

Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen; de Orange the World campagne 2020
Korte inhoud: Van 25 november tot 10 december komen mensen over de hele wereld in actie
om geweld tegen vrouwen te bestrijden. Met dit voorstel adviseren wij de gemeente om deel
te nemen aan deze actie zodat de boodschap dat geweld tegen vrouwen onacceptabel is alle
delen van Nederland bereikt.
Besluit - Het college besluit: 1. Deel te nemen aan de actie door van 25 november tot 10
december de Johannes Kerk te verlichten. 2. Het bedrag ad €605,00- ten laste te leggen van
93610000 Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 442068 subsidie preventief voorveld.

04.03

Onderhoud bomen aan de Brink te Laren
Korte inhoud: De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid van de bomen in het
openbaar gebied. Vanwege de plannen voor de Brink is het onderhoud van de bomen daar
dit jaar uitgesteld. Dit onderhoud moet alsnog worden uitgevoerd. Het college informeert de
raad over de werkzaamheden via een brief.
Besluit - De raad te informeren over het onderhoud van de bomen op de Brink conform
bijgevoegde informatiebrief.

Besluitenlijst dinsdag 1 december 2020

Pagina 2 van 3

04.04

Huisvesting vrijwillige brandweerlieden
Korte inhoud: Besluit - Het college besluit kennis te nemen van het memo 'Huisvesting vrijwillige
brandweerlieden'
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Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren op 8 december 2020.
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