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01

Portefeuille: allen

01.01

Openbare besluitenlijst d.d. 6, 14 en 27 juli 2021
De besluitenlijsten d.d. 6, 14 en 27 juli 2021 worden ongewijzigd vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

Jeugdbrandweerkorps BEL
Korte inhoud: Voortgang jeugdbrandweerkorps BEL
Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen met de raadsinformatiebrief;
2. de raadsinformatiebrief door te zetten naar de gemeenteraad

02.02

Verzoek plaatsing kunstwerk Vreemde Vogels aan Burgemeester van Nispen van
Sevenaerstraat/ hoek Molenweg
Korte inhoud: Twee initiatiefnemers hebben namens hun stichting ‘Stichting ter verfraaiing
van de Wereld’ een verzoek bij het college ingediend voor het plaatsen van bovengenoemd
kunstwerk. Het kunstwerk behelst een maatschappelijk vraagstuk en is bedoeld om het
onderwerp verdraagzaamheid onder de aandacht te brengen. Tevens is het de bedoeling dat
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bij dit onderwerp de Larense scholen betrokken worden. In Amsterdam is in 2020 eenzelfde
kunstwerk geplaatst en de stichting heeft als doel deze kunstwerken verspreid door heel
Nederland te gaan plaatsen om aandacht te vragen voor verdraagzaamheid.
Besluit – Het college besluit:
1. het aangeboden kunstwerk niet te accepteren;
2. de initiatiefnemers daarover te informeren en aan te bieden in gesprek te gaan over
eventuele alternatieve voorstellen van de stichting.

03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis

03.01

Raadsvoorstel zienswijze t.a.v. voorstel transitiecommissie MRA inzake
samenwerkingsafspraken.
Korte inhoud: De MRA heeft op basis van het voorstel van de transitiecommissie, de inbreng
van raden en Staten en een aantal sessies met bestuurders en raadsleden de concept
samenwerkingsafspraken opgesteld. Zoals gevraagd door meerdere participanten worden
deze eerst ter consultatie aan de raden en Staten voorgelegd. Na verwerking van de inbreng
worden de definitieve samenwerkingsafspraken aan de raden en Staten voorgelegd ter
besluitvorming. U wordt nu gevraagd om uw zienswijze te geven op de voorliggende concept
samenwerkingsafspraken.
Besluit – Het college besluit de raad voor te stellen om de voorliggende concept zienswijze
op de concept samenwerkingsafspraken MRA vast te stellen.

03.02

Zomernota Laren 2021 - verantwoording op activiteitenniveau
Korte inhoud: In opdracht van het College is door de ambtelijke organisatie de zomernota
2021 opgesteld. Hierin wordt verkort weergegeven vanuit een kleurenschema de voortgang
op de diverse benoemde doelstellingen en activiteiten van het College.
Besluit – Het college besluit de Zomernota 2021 vast te stellen en aan de raad te verzenden.

03.03

Aangepaste governance Brinkhuis
Korte inhoud: Voor de zomer heeft het college opdracht gegeven om een kwartiermaker aan
te stellen die, onder andere, een voorstel moest maken voor een nieuwe
governancestructuur voor het Hart van Laren (Brinkhuis).
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met de nieuwe governancestructuur;
2. in te stemmen met wijziging van de statuten om dat doel te realiseren,

04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Bestemmingsplan Harmen Vosweg - Ruiterweg
Korte inhoud: Om de bouw van 8 sociale huurwoningen mogelijk te maken bij de Harmen
Vosweg zijn een ontwerpbestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan 6 weken ter inzage
gelegd en konden zienswijzen worden ingediend. Binnen de termijn zijn echter geen
zienswijzen ingediend en het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan kunnen worden
vastgesteld.
Besluit – Het college besluit:
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1. de raad voor te stellen het bestemmingsplan Harmen Vosweg – Ruiterweg, met
identificatienummer NL.IMRO.0417.BPHV-Va01 vast te stellen;
2. de raad voor te stellen het beeldkwaliteitsplan Harmen Vosweg – Ruiterweg vast te
stellen;
3. de raad voor te stellen het college van burgemeester en wethouders te machtigen om de
gemeente in al de verdere procedures op grond van de Wet ruimtelijk ordening, die naar
aanleiding van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Harmen Vosweg Ruiterweg worden gevoerd, in recht schriftelijk en mondeling te vertegenwoordigen.

04.02

Beantwoording raadsvragen art. 32 fractie D66
Korte inhoud: Overeenkomstig artikel 32 van het ‘Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de raad Laren 2018’ zijn door de fractie van D66 vragen
gesteld. In dit voorstel wordt het college gevraagd in te stemmen met de beantwoording zoals
in de raadsinformatiebrief opgesteld.
Besluit – Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen over
'Ontsluiting Schapendrift’ en deze aan de raad te sturen.

04.03

Besluit op bezwaar planschade voor het perceel Tafelbergweg 32
Korte inhoud: De eigenaar van het perceel Tafelbergweg 32 heeft een verzoek ingediend om
tegemoetkoming in de planschade. De eigenaar stelt dat het perceel door wijziging van de
bestemming minder waard is geworden. Bij besluit van 4 februari 2021 heeft uw College
besloten zich te conformeren aan het advies van de Lodewijck Groep en is het verzoek om
tegemoetkoming in de planschade voor het perceel Tafelbergweg 32 afgewezen. Hiertegen
is een bezwaarschrift ingediend dat ontvankelijk is en gegrond wordt verklaard voor wat
betreft het onderdeel waardebepaling en moet een besluit worden genomen.
Besluit – Het college besluit:
1. het advies van de commissie voor bezwaarschriften van 19 juli 2021 naar aanleiding van
het op 16 maart 2021 pro forma ingediend bezwaarschrift en aangevuld met gronden op
16 april 2021 tegen het besluit tot afwijzen van het verzoek tot planschade voor het
perceel Tafelbergweg 32 over te nemen en het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te
verklaren;
2. het eerdere besluit van 4 februari 2021 tot afwijzing van het verzoek om planschade in
stand te laten en aan te vullen met het aanvullend onderzoek van 2 augustus 2021 van
ing. F.P.J. van Lent waarbij nader onderzoek naar de vaststelling van de waarde van het
perceel vóór en na de planwijziging is gedaan;
3. dit aan de gemachtigde kenbaar te maken met bijgevoegde brief;
4. het verzoek om een proceskostenvergoeding af te wijzen.

04.04

Jaarstukken 2020 en zienswijze resultaatbestemming 2020 OFGVZienswijze 1e
begrotingswijziging 2022
Korte inhoud: De raad wordt in de gelegenheid gesteld om, conform artikel 25 lid 3 van de
Gemeenschappelijke Regeling, een zienswijze te geven op de voorgestelde
resultaatbestemming 2020 van de OFGV. Tevens wordt de raad in de gelegenheid gesteld
om een zienswijze te geven op de voorgestelde 1e begrotingswijziging 2022 OFGV.
Besluit - Het college besluit:
1. de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de voorgestelde
resultaatbestemming 2020 OFGV;
2. de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2022.
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04.05

Ontwerpbestemmingsplan en BKP Rabobank
Korte inhoud: Op 27 januari 2021 is de stedenbouwkundige verkaveling herontwikkeling
Rabobank door de raad vastgesteld. Op basis van deze verkaveling is een
ontwerpbestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan (BKP) voor het gebied gemaakt.
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Rabobank;
2. In te stemmen met het ontwerp Beeldkwaliteitsplan Rabobank;
3. de meningen en gevoelens van de commissie R&I te peilen ten aanzien van het
ontwerpbestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan Rabobank;
4. in te stemmen met de anterieure overeenkomst ten aanzien van herontwikkeling van de
Rabobank;
5. Wethouder Stam te machtigen om de anterieure overeenkomst te ondertekenen;
6. geen milieueffectrapportage (MER)-plicht op te leggen voor deze
woningbouwontwikkeling.

04.06

Beslissing op bezwaar GPP Schering
Korte inhoud: Naar aanleiding van de zitting van de bezwaarschriftencommissie op 17 juni
2021 en het advies van 13 juli 2021 inzake het bezwaar tegen het instellen van een
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats (GPP) op de Schering, volgt hierbij de beslissing
op bezwaar.
Besluit – Het college besluit:
1. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
2. het bestreden besluit in stand te laten met aanvullende motivering en belangenafweging.

04.07

Opstart verkoop Raadhuis
Korte inhoud: Het onderzoek naar de verkoop van het Raadhuis is afgerond.
Besluit – Het college besluit:
1. op basis van de conclusies en uitgangpunten uit het rapport van Cushman & Wakefield in
principe de verkoop van het Raadhuis goed te keuren;
2. het principe-besluit tot verkoop van het Raadhuis voor wensen en bedenkingen aan de
raad voor te leggen;
3. geheimhouding op te leggen op het rapport van Cushman & Wakefield alsmede de
financiële memo, op grond van artikel 25, lid 2, van de Gemeentewet en artikel 10, lid 2,
sub b, van de Wet openbaarheid van Bestuur.

04.08

Inzet extra legesinkomsten voor inhuur vergunningverleners
Korte inhoud: In de eerste vier maanden van 2021 zien we een forse toename van 50% meer
aanvragen voor een omgevingsvergunning dan in 2020 (212 in 2021 om 143 in 2020). Dat
levert ook fors meer legesinkomsten op dan geprognotiseerd. Extra inzet van WABOvergunningverleners is noodzakelijk om èn de wettelijke termijnen te kunnen garanderen èn
om voldoende tijd en aandacht te kunnen geven aan het vergunningverleningsproces.
Voorgesteld wordt om vanuit de extra binnengekomen legesinkomsten een deel in te kunnen
inzetten om extra vergunningverleningscapaciteit in te kunnen huren.
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met het beschikbaar stellen van € 69.000,00 voor het inhuren van extra
capaciteit WABO-vergunningverlening;
2. deze middelen over te dragen aan de BEL Combinatie;
3. de kosten te dekken vanuit de meeropbrengsten leges Wabo-vergunningen, via bijgaand
concept begrotingswijziging
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04.09

Beslissing op bezwaar tegen erfafscheiding
Korte inhoud: Het college van burgemeester en wethouders van Laren neemt een besluit op
het bezwaarschrift dat is ingediend tegen verlenen van een omgevingsvergunning voor het
plaatsen van een erfafscheiding op het perceel Oosterend
Besluit - Het college besluit:
1. zich te conformeren aan het advies van de bezwaarschriftencommissie d.d. 13 juli 2021
en de overwegingen in het advies over te nemen;
2. het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
3. het bestreden besluit in stand te laten, met dien verstande dat het bestreden besluit
wordt gecorrigeerd van het vermelde bestemming ''Wonen'' naar bestemming ''Tuin''

05

Portefeuille: wethouder J.G.D. den Dunnen

05.01

Machtiging ondertekening addendum Convenant Eerste Opvangonderwijs
Korte inhoud: Het huidige convenant van het eerste opvangonderwijs loopt af op de laatste
schooldag van schooljaar 2020-2021. De betrokken schoolbesturen hebben aangegeven
graag het convenant te verlengen. Door de Corona crisis is het niet gelukt om het huidige
convenant ruim voor het einde van het schooljaar te evalueren en een nieuw convenant op te
stellen. Dit voorstel betreft de verlenging van het huidige convenant voor de duur van één
jaar.
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met de verlenging van het Convenant Eerste Opvangonderwijs voor de
periode van een jaar, te weten het schooljaar 2021-2022, met als einddatum de laatste
schooldag van dat schooljaar;
2. in te stemmen met de technische wijziging waarmee een extra schoolbestuur aan de
partijen wordt toegevoegd;
3. als voorwaarde voor de besluiten onder 1 en 2 te verbinden dat alle bij het convenant
betrokken partijen dezelfde besluiten nemen.
De burgemeester besluit wethouder J.G.D. den Dunnen te machtigen om het addendum bij
het convenant waarmee deze verlenging en technische wijziging worden vastgelegd namens
hem te ondertekenen en daarmee de besluiten te formaliseren.

05.02

Bijstelling tarieven verblijf jeugd 2022
Korte inhoud: In de nieuwe inkoop per 2021 zijn tarieven vastgesteld welke na onderzoek te
laag zijn gebleken. Op basis van dit onderzoek is onderstaand voorstel opgesteld voor de
periode van 1 juli 2021 tot 1 januari 2023 voor enkele percelen verblijf binnen de nieuwe
inkoopcontracten.
Besluit – Het college besluit in te stemmen met het aanpassen van een aantal tarieven
binnen de verblijfpercelen jeugd (5.11, 5.12 en deels 5.13) per 01-07 2021 en gelijktijdige
correctie van de toewijzingen op deze percelen daar waar ze niet in lijn zijn met de
daadwerkelijke uitvoering.

05.03

Vergoeding huisvestingscomponent JeugdzorgPlus
Korte inhoud: Tot 2021 was de financiering van JeugdzorgPlus geknipt. Een deel van de
kosten werd door gemeenten betaald. De huisvestingscomponent door het Rijk om zo de
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bovenregionaal/landelijk werkende jeugdzorgplusinstellingen toe te laten werken naar een
situatie waarin zij hun huisvestingslasten kunnen financieren op basis van deze normatieve
huisvestingsvergoeding. Dit is gelukt en per 2021 is deze knip daarom opgeheven.
Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor de volledige financiering van JeugdzorgPlus en
moeten een door het Rijk vastgesteld bedrag voor de huisvestingscomponent verwerken in
hun tarieven.
Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen met het per 2021 bijstellen van de tarief van JeugdzorgPlus van €409,23
naar €453,07 per etmaal. Dit zodat de normatieve huisvestingsvergoeding onderdeel
uitmaakt van het tarief voor JeugdzorgPlus;
2. kennis te nemen dat de kostendekking mee is genomen in de begroting van kostensoort
en-plaats 93672000/434118.

05.04

Jaarverslagen Wmo toezicht 2019 en 2020
Korte inhoud: Met de inwerkingtreding van de Wmo 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk
voor het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet. De wet bepaalt
dat het college voor deze taak een toezichthoudend ambtenaar aanwijst. De Regio Gooi en
Vechtstreek is door de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen,
Laren, Weesp en Wijdemeren aangewezen als toezichthouder. De toezichthouders stellen
jaarlijks een jaarverslag op met de bevindingen en de speerpunten voor het komend jaar.
Besluit – Het college besluit:
1. kennis te nemen van de bijgevoegde jaarverslagen Wmo toezicht van 2019 en 2020 van
de Wmo toezichthouders;
2. de gemeenteraad hierover te informeren via de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

05.05

Nadere regeling waardering mantelzorgers Laren
Korte inhoud: Met terugwerkende kracht wordt per 1 januari 2021 het mantelzorgcompliment
voor gemeente Laren opnieuw ingevoerd na een besluit in de raadsvergadering van 31 maart
2021.
Besluit – Het college besluit de nadere regeling waardering mantelzorgers gemeente Laren
2021-2024 met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 opnieuw vast te stellen en in te laten
gaan.

05.06

Voorstellen versnelling jeugdbeschermingsketen
Korte inhoud: Zowel landelijk als lokaal wordt de noodzaak tot verandering van de huidige
jeugdbeschermingsketen gevoeld. Ook in de Regio Gooi en Vechtstreek is de behoefte om
het estafette- model waaruit de jeugdbeschermingsketen nu bestaat om te buigen naar teamwerk. De Raad van de Kinderbescherming en de Gecertificeerde Instellingen hebben samen
met de voorzitters van het Overleg Veilig Verder 2 pilot- voorstellen uitgewerkt. Daarmee
beogen we zowel het doen van onderzoek als het afsluiten van gedwongen maatregelen
efficiënter en meer transparant te laten verlopen.
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met het voorstel Onderzoekstafel;
2. in te stemmen met het voorstel Toetsen ter tafel
3. kennis te namen dat financiële dekking binnen huidige begroting past, kosten te dekken
vanuit kostensoort en -plaats 91682000/443307.
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05.07

Lokaal Preventieakkoord
Korte inhoud: Voor gemeenten is een lokaal preventieakkoord dé kans om zich meer in te
zetten voor gezondheidspreventie. Het bevat concrete maatregelen om roken, overgewicht
en overmatig alcoholgebruik tegen te gaan. Daarnaast is er ruimte om in te zetten op
achterliggende problematiek zoals schulden, armoede en eenzaamheid. Op basis van
gesprekken met inwoners, vrijwilligers en professionals is voor de gemeente Laren in kaart
gebracht welke behoefte er ligt en op welke wijze het lokaal preventieakkoord hierop kan
aansluiten. Op basis van deze bevindingen is een plan van aanpak opgesteld en ter
advisering voorgelegd aan de kerngroep ondersteuningsprogramma Lokale
Preventieakkoorden VNG. Het plan van aanpak is door de VNG positief beoordeeld en
daarom vragen wij u, het college van Laren, om in te stemmen met de verdere uitwerking van
het plan van aanpak voor het lokaal preventieakkoord Laren.
Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen met de uitwerking van het plan van aanpak Lokaal Preventieakkoord
Laren;
2. de kosten ten laste brengen van kostenplaats 93710001 openbare gezondheidszorg,
438064 Preventieakkoord;
3. de kosten te dekken vanuit een tweetal bijdragen van rijksoverheid.

05.08

Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: Er is een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit tot het wijzigen van het
aantal minuten huishoudelijke hulp van 210 minuten naar 188 minuten per week. De
commissie voor de bezwaarschriften heeft op 18 augustus 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.

05.09

Vaststellen Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2022 en wijziging Verordening
sociaal domein 2018;
Korte inhoud: Het huidige “beleidsplan Schuldhulpverlening” is verouderd en in 2019
verlopen. Per 1 januari 2021 is de Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in
werking getreden. Gemeenten hebben per 2021 de mogelijkheid gekregen om gegevens van
burgers met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met
woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. Hierdoor krijgen
gemeenten inwoners met schulden tijdig in beeld en kunnen zij schuldhulpverlening
aanbieden. Vroegsignalering van problematische schulden is onderdeel van de brede
schuldenaanpak van het kabinet. Deze aanpak bestaat uit een veertigtal maatregelen om de
schuldenproblematiek terug te dringen. Daarnaast worden gemeenten verplicht om een bij
verordening te bepalen termijn op te nemen waarbinnen de gemeente na het eerste gesprek
over de hulpvraag moet besluiten of iemand voor schuldhulpverlening in aanmerking komt.
Ter oriëntatie ligt voor u het “beleidsplan Schuldhulpverlening 2021 -2022”, opgesteld door
de gemeente Huizen, en de “gewijzigde Verordening sociaal domein 2018”, waarin artikelen
2.1A en 2.1B worden toegevoegd met betrekking tot een beslistermijn voor
schuldhulpverlening. Een ambtelijke informatienota van de BEL Combinatie is als bijlagen
bijgevoegd.
Besluit – Het college besluit:
1. het beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2022 vast te stellen;
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2. de wijziging van “de Verordening sociaal domein gemeente Laren 2018 (tweede
wijziging)” vast te stellen;
3. de kosten ten laste te brengen van de kostenplaats schuldhulpverlening, kostensoort
SoZa HBEL;
4. in te stemmen met het raadsvoorstel en daarbij behorende bijlagen.

05.10

Memo ontwikkelingen financiën Sociaal Domein eerste half jaar 2021
Korte inhoud: De memo ontwikkelingen financiën Sociaal Domein bevat informatie over de
ontwikkelingen betreft financiën sociaal domein over het eerste half jaar 2021 en een
prognose voor de verwachte bestedingen aan het eind van 2021 o.b.v. de ingezette
maatwerkvoorzieningen.
Besluit – Het college besluit het memo ontwikkelingen financiën sociaal domein eerste half
jaar 2021 samen met de raadsinformatiebrief ter kennisname te verstrekken aan de raad.

06

Rondvraag

--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 31 augustus 2021.
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