BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

30 november 2021
Raadhuis Laren
09:30 uur
12:30 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. 23 november 2021
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

RIB Overlast Brink 2021
Korte inhoud: Betreft vaststellen en versturen van raadsinformatiebrief, waarin wordt
teruggeblikt op de aanpak van de verkeersoverlast op de Brink.
Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen met de raadsinformatiebrief;
2. de raadsinformatiebrief te verzenden aan de raad.

02.02

Aannemen kunstwerk – Monument voor Verdraagzaamheid
Korte inhoud: Aan de gemeente is een kunstwerk aangeboden, een “monument voor
verdraagzaamheid”. Het gaat om een beeldengroep “Happy Gerrit”, gemaakt door Herold van
den Berg. Beoordeling van dat aanbod vindt plaats aan de hand van de eerder dit jaar door
B&W vastgestelde handreiking voor aangeboden kunst. De initiatiefnemers hebben de eerste
stappen doorlopen. Het college neemt nu een principebesluit, waarna een vergunning kan
worden aangevraagd.
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Besluit - Het college besluit:
1. de bereidheid uit te spreken het kunstwerk "Monument voor Verdraagzaamheid", in
ontvangst te nemen;
2. onder voorbehoud van de vergunningsprocedure en nadere afspraken in te stemmen
met plaatsing in het plantsoen tussen Molenweg en de Burgemeester Van Nispen Van
Sevenaerstraat, zoals door de aanbieders voorgesteld.

02.03

Aannemen kunstwerk – Beeld Jan Hamdorff
Korte inhoud: Aan de gemeente is een kunstwerk aangeboden, een bronzen afgietsel van
een bestaand beeld van Jan Hamdorff van kunstenaar Gerardus Hoppen. Beoordeling van
dat aanbod vindt plaats aan de hand van de, eerder dit jaar door B&W vastgestelde
handreiking voor aangeboden kunst. De initiatiefnemers hebben de eerste stappen
doorlopen. Het college neemt nu een principebesluit, waarna een vergunning kan worden
aangevraagd.
Besluit - Het college besluit:
1. de bereidheid uit te spreken het kunstwerk "beeld van Jan Hamdorff", in ontvangst te
nemen;
2. onder voorbehoud van de vergunningsprocedure en nadere afspraken in te stemmen
met plaatsing op de Brink, tussen de Coeswaarde en Brink (zijde Zomertuin), zoals door
de aanbieders voorgesteld.

03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis

03.01

Verruiming openingstijden supermarkten te Laren i.v.m. Covid-19
Korte inhoud: Sinds 24 november jl. is de 1,5 meter afstandsregel weer wettelijk vastgelegd.
Om de spreiding van het winkelbezoek mogelijk te maken worden langere openingstijden
gedoogd.
Besluit - Het college besluit om tot en met 30 januari 2022 onder voorwaarden te gedogen
dat:
1. supermarkten op zon- en feestdagen zijn geopend van 09.00 tot en met 20.00 uur; en
2. supermarkten op maandag tot en met zaterdag tussen 06.00 en 07.00 uur niet voldoen
aan het bepaalde in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit.

03.02

Samenwerkingsafspraken MRA
Korte inhoud: De gemeenteraad heeft 24 november jl. ingestemd met voornemen van college
om in te stemmen met de samenwerkingsafspraken. Thans kunnen de
samenwerkingsafspraken definitief worden vastgesteld.
Besluit - Het college besluit de samenwerkingsafspraken MRA vast te stellen.

03.03

Samenwerking aanleg glasvezel
Korte inhoud: In dit voorstel wordt instemming gevraagd voor een samenwerking met DeltaFiber voor aanleg van glasvezel in Laren.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met het gaan afsluiten van een
Samenwerkingsovereenkomst met Delta-Fiber voor aanleg van glasvezel in Laren.
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04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Adviesnotitie woningbouw groenstrook Eemnesserweg
Korte inhoud: Op 27 oktober 2021 is besloten een onderzoek te laten uitvoeren naar de
haalbaarheid van woningen op het overblijvende deel van de groenstrook, dat in gebruik is
door LMHC, aan de Eemnesserweg. Dit onderzoek is uitgevoerd door RHO adviseurs en de
bevindingen zijn beschreven in een adviesnotitie.
Besluit - Het college besluit:
1. akkoord te gaan met het advies zoals RHO in haar notitie benoemd: de groenstrook aan
de Eemnesserweg is niet geschikt voor woningbouw;
2. de raad daarover te informeren door middel van een raadsinformatiebrief.

04.02

Diaconaal Woonproject
Korte inhoud: De Diaconie van de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes (hierna: Diaconie)
heeft enkele jaren geleden contact met ons opgenomen om na te gaan of en welke
mogelijkheden er in Laren zouden zijn om een klein wooncomplex te creëren voor kwetsbare
en vereenzamende ouderen. In dit voorstel worden kaders waaronder deze ontwikkeling zou
kunnen plaatsvinden, behandeld.
Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen met de kaders, zoals in de bijlage opgenomen, voor de bouw van 7
sociale huurwoningen voor ouderen waarvan één woning wordt gebruikt als
ontmoetingsruimte en noodopvang op een perceel naast Eemnesserweg 12c;
2. de raad voor te stellen in te stemmen met de kaders, zoals in de bijlage opgenomen,
voor de bouw van 7 sociale huurwoningen voor ouderen waarvan één woning wordt
gebruikt als ontmoetingsruimte en noodopvang op een perceel naast Eemnesserweg
12c.

05

Portefeuille: wethouder J.G.D. den Dunnen

05.01

Pilot vervoer dagbesteding King Arthur door vervoer Gooi & Vechtstreek BV
Korte inhoud: De King Arthur Groep kan de dagbesteding overnemen voor alle cliënten van
aanbieders die stoppen met de levering van dagbesteding. Alleen kan de organisatie het
vervoer van en naar dagbestedingslocaties niet uitvoeren. De King Arthur Groep heeft
gemeenten gevraagd het dagbestedingsvervoer vorm te geven voor de cliënten die zij
overnemen. Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. kan dit doen in de vorm van een pilot.
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Besluit - Het college besluit:
1. vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. de opdracht te geven om per 1 april 2021 gefaseerd
het vervoer van en naar dagbestedingsplekken voor de huidige en nieuw instromende
cliënten van de King Arthur groep te verzorgen in de vorm van een pilot;
2. hiervoor de regio de opdracht te verlenen om voor deze pilot (met terugwerkende kracht)
de bijgevoegde dienstverleningsovereenkomst ‘Pilot vervoer van en naar plekken
dagbesteding’ af te sluiten voor de periode van 1 april 2021 tot 1 januari 2023 met de
mogelijkheid van één jaar verlengen;
3. de pilot na een jaar te evalueren en op basis hiervan te bezien of de
dienstverleningsovereenkomst hierop aangepast moet worden en om de uitkomsten
hiervan te betrekken bij de toekomstige inrichting van het vervoer van en naar
dagbesteding in Gooi en Vechtstreek;
4. de regio Gooi en Vechtstreek op te dragen om een voorstel te doen hoe er geëvalueerd
wordt en ons advies daarvoor mee te nemen.

05.02

Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: Er is een bezwaar ingediend tegen een besluit inzake een Wob-verzoek. De
commissie heeft op 5 november 2021 advies uitgebracht om de bezwaren ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit van 30 juni 2021 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 besluit van 30 juni 2021 in stand te laten.

05.03

Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: Er is een bezwaar ingediend tegen een besluit inzake een afwijzing van een
tegemoetkoming voor het eigen risico zorgverzekering op grond van de Wmo. De commissie
heeft op 5 november 2021 advies uitgebracht om de bezwaren ongegrond te verklaren en
het bestreden besluit van 7 juni 2021 in stand te laten. Voorgesteld wordt om het advies van
de commissie over te nemen.
Besluit - Het college besluit:
1. het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren;
2. het bestreden besluit in stand te laten.

05.04

Zorgaanbieder BOKS toevoegen aan Pilot Dagbehandeling jonge kinderen 1:3
Korte inhoud: Aangezien de huidige aanbieders in de pilot Inkoop dagbehandeling jonge
kinderen met ernstige problematiek de vraag niet aankunnen, wordt voorgesteld om een
nieuwe aanbieder toe te voegen aan de pilot.
Besluit - Het college besluit de regio opdracht te geven zorgaanbieder BOKS toe te voegen
per 1 september 2021 aan de reeds goedgekeurde pilot voor een nieuw perceel
observatie/behandeling extra zwaar intensief met een zorgzwaarte 1:3.

06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 7 december 2021.
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