DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

27 oktober 2020
Teams-vergadering
09:00 uur
12.30 uur
N. Mol
S. van Waveren

Aanwezig

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

Afwezig

--

01

Portefeuille: allen

01.01

Openbare besluitenlijsten d.d. 20 oktober 2020
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol
--

03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis

03.01

Vaststelling Masterplan 'Laren Regenklaar'
Korte inhoud: In dit voorstel wordt het uitvoeren van het project Laren Regenklaar op basis
van het vast te stellen Masterplan en het informatieve Uitvoeringsplan geformaliseerd. De
benodigde financiële middelen zijn reeds opgenomen in de begroting van Laren.
Besluit – Het college besluit het Masterplan voor Laren Regenklaar door de gemeenteraad
te laten vaststellen.
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04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Kruispunt de Brink
Korte inhoud: Korte inhoud Op het kruispunt de Brink komen vier ontsluitende radialen
samen en wordt de verkeersafwikkeling geregeld met verkeerslichten. De verkeerssituatie
staat onder druk, leidt tot vertragingen en is al jaren onderwerp van discussie. Op dit moment
ligt een pakket aan maatregelen klaar om door te voeren aan en bij de verkeerslichten voor
het optimaliseren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid.
Besluit – Het college besluit:
1. kennis te nemen van het maatregelenpakket aan en bij de verkeerslichten op kruispunt
de Brink om de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid te optimaliseren;
2. het maatregelenpakket te bespreken in een opiniërende Commissie Ruimte &
Infrastructuur zodat een definitieve sturing gegeven kan worden aan de uitvoering ervan.

04.02

Contractovername huurovereenkomst en opstalrecht Plein 1945 te Laren
Korte inhoud: Momenteel verhuurt de gemeente Laren een perceel grond aan het Plein 1945
aan de Rabobank voor een geldautomaat. De banken gaan hun geldautomaten onder
brengen bij Geldmaat B.V. Omdat de geldautomaten worden ondergebracht bij Geldmaat
B.V. wordt de gemeente verzocht om aan de huurovername mee te werken.
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met de contractovername van de pinbox in Laren door Geldmaat B.V
2. inkomsten ad € 2.565,00 te verantwoorden op kostenplaats 93030000 beheer overige
gronden en kostensoort 536000 huren.

04.03

Kennisnemen van besluit gemeente Eemnes t.a.v. de subsidie voor Maggy Lekeux
Korte inhoud: In het voorjaar van 2020 heeft het college van Laren besloten een subsidie
bedrag beschikbaar te stellen aan Scoutingvereniging Maggy Lekeux. Hierbij heeft het
college een tweetal voorwaarden gesteld, waaronder de voorwaarde dat ook gemeente
Eemnes eenzelfde subsidiedeel (groot €130,000,-) beschikbaar stelt. In de Raad van
september 2020 heeft de Raad van Eemnes besloten om een financiële bijdrage aan de
Scoutingvereniging te doen, echter niet als subsidie maar als lening voor de duur van 40 jaar.
Daarbij stelt de gemeente Eemnes een jaarlijkse subsidie van €3.950,- beschikbaar.
Besluit - Het college besluit:
1. kennis te nemen van het gewijzigde besluit van Gemeente Eemnes;
2. subsidie ad €130.000 te verlenen aan Scoutingvereniging Maggy Lekeux, waarmee met
het besluit van gemeente Eemnes voldaan is aan de gestelde voorwaarden van Laren.

04.04

Heroverweging besluit op bezwaar inzake erfafscheiding Noolseweg 9 in Laren
Korte inhoud: Het college van burgemeester en wethouders van Laren neemt naar aanleiding
van de uitspraken van rechtbank Midden-Nederland een vernieuwd besluit tegen een
bezwaarschrift dat is ingediend tegen de omgevingsvergunning voor het verlenen van een
erfafscheiding aan het voorerf van Noolseweg 9.
Besluit - Het college besluit:
1. het bezwaarschrift van 12 december 2016 ontvankelijk en gegrond te verklaren;
2. de omgevingsvergunning d.d. 22 november 2016 aan te vullen met de voorwaarde dat
het hekwerk ter ondersteuning van groene beplanting dient, zodat hiermee wordt voldaan
aan de redelijke eisen van welstand.
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05

Portefeuille: wethouder K. van Hunnik

05.01

Zienswijze oprichting coöperatie RAV GV en Flevoland
Korte inhoud: Zienswijze aan de raad vragen tbv coöperatie RAV GV en Flevoland
Besluit - Het college besluit de Raad om een zienswijze te vragen t.b.v. het oprichten van
een coöperatie RAV GV en Flevoland.

05.02

Plustaken Jeugd en Gezin 2020 en 2021
Korte inhoud: De wettelijke basistaken van de jeugdgezondheidszorg zijn belegd bij Jeugd en
Gezin. Daarnaast biedt Jeugd en Gezin plustaken om preventief ouders te ondersteunen in
het bieden van een stabiele en veilige opvoedingssituatie. Jaarlijks wordt bepaald welke
plustaken Jeugd en Gezin in de gemeente Laren gaat bieden.
Besluit – Het college besluit:
1. Jeugd en Gezin de opdracht verstrekken de plustaken uit te voeren;
2. de bijbehorende kosten, te weten € 16.239,00 voor 2020 en € 27.598,67 voor 2021, te
dekken ten laste van kostenpost 9171002/435100

05.03

Pilot onderwijs-zorgarrangement Donnerschool en Wijngaard
Korte inhoud: In het schooljaar 2019-2020 zijn er drie onderwijs-zorg pilots gestart vanuit het
Transformatieplan Jeugd: op de Donnerschool, op de Wijngaard en op de Rebound. De pilots
zijn geëvalueerd en in het portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein in ingestemd met de
verlenging/continering van twee onderwijs-zorg pilots.
Besluit - Het college besluit:
1. kennis te nemen van het evaluatierapport ‘Onderwijs-zorg pilots’;
2. de onderwijs-zorg pilot op de Donnerschool te continueren tot eind 2020;
3. de onderwijs-zorg pilot van de Wijngaard te continueren voor schooljaar 2020-2021;
4. voor continuering van de onderwijs-zorg pilot Donnerschool € 1988 beschikbaar te
stellen en te verantwoorden op 93610000-442068;
5. voor continuering van de onderwijs-zorg pilot Wijngaard € 1909 beschikbaar te stellen en
te verantwoorden op 93610000-442068;
6. in te stemmen met het monitoren en evalueren van de pilot om tot een passend vervolg
te komen van de pilots.

06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren op 3 november 2020.

Besluitenlijst dinsdag 27 oktober 2020

Pagina 3 van 3

