DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W
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N. Mol, P.A.M. Calis, A.H.M. Stam, J.G. den Dunnen, S. van Waveren
--

01

Portefeuille: allen

01.01

Openbare besluitenlijst d.d. 23 februari 2021
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

Raadsinformatiebrief over de verkiezingen
Korte inhoud: Informatiebrief over verkiezingen leden Tweede Kamer 17 maart 2021.
Besluit - Het college besluit kennis te nemen van de raadsinformatiebrief over de
verkiezingen en deze aan de raad te versturen.

02.02

Specifieke uitkering ondersteuning toezicht- en handhavingstaken bij gemeenten
Korte inhoud: Het kabinet heeft besloten om ondersteuning te bieden aan cruciale sectoren
door middel van tijdelijke banen. Deze banen voor de sectoren zorg, onderwijs en toezichten handhaving helpen om deze sectoren te ontlasten. Hiervoor is een regeling van het
ministerie van Justitie en Veiligheid voor het ontlasten van toezichts- en handhavingstaken bij
gemeenten in het leven geroepen.
Besluit - Het college besluit:
1. een aanvraag in te dienen voor de maximaal aan te vragen uitkering (€60.762,74) op
basis van de regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving;
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2. in te zetten op het inhuren van 2 fte;
3. in te zetten op het inhuren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of
uitkering, waar mogelijk uit de eigen regio;
4. de uitkering vanuit het Rijk te boeken op kostensoort 543100 Inkomensoverdracht Rijk;
5. team Vergunningen, Handhaving en Juridische zaken de opdracht te geven te
onderzoeken of de inhuur van een extra buitengewoon opsporingsambtenaar nodig is;
6. het verschil tussen de kosten en de uitkering op kostensoort 438062 Corona te boeken
waarbij de kosten van de inhuur via de gemeente loopt (kostenplaats 93120002 APV).

03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis

03.01

Koopsom pensioenvoorziening oud-wethouder
Korte inhoud: De gemeente heeft voor een oud-wethouder bij Loyalis/ASR Verzekeringen het
APPA Plan afgesloten. De betreffende oud-wethouder bereikt binnenkort de AOWgerechtigde leeftijd. Door middel van dit voorstel wordt een besluit genomen over de
financiële dekking van uitvoeren van de pensioenuitkering aan de betreffende oudwethouder.
Besluit – Het college besluit:
1. de extra benodigde middelen beschikbaar te stellen voor de financiële dekking van de
koopsom ten behoeve van de pensioenvoorziening van een oud-wethouder;
2. deze middelen te dekken uit begroting 2021.

03.02

Tijdelijke Regeling Gemeentelijke Subsidies in relatie tot Corona 2020
Korte inhoud: Met de tijdelijke regeling wordt een systematische aanpak vastgesteld met
betrekking tot de interne controle van de prestatielevering van verleende subsidies aan
instellingen. Deze (gewijzigde) aanpak is mede het gevolg van de Coronapandemie.
Besluit - Het college besluit:
1. de "Tijdelijke Regeling Gemeentelijke Subsidies in relatie tot Corona 2020" vast te stellen;
2. de raad te informeren middels de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

03.03

Uittredingsovereenkomst GNR Amsterdam en Gooise gemeenten
Korte inhoud: De gemeente Amsterdam wenst sinds 2012 en de Provincie sinds 2018 niet
langer meer als participant deel uit te maken van de stichting Goois Natuur Reservaat (GNR).
De Gooise participanten van de stichting Goois Natuurreservaat (gemeenten Blaricum,
Gooise Meren, Hilversum, Huizen en Laren) hebben op 13 november 2020 met de gemeente
Amsterdam, onder voorwaarde van instemming van hun colleges, overeenstemming bereikt
over zowel de uittreedsom, de uittreedovereenkomst als de Gooise Natuuragenda.
Besluit – Het college besluit:
1. onder voorbehoud van wensen en bedenkingen van de raad van Laren in te stemmen:
i. met het onderhandelingsresultaat inzake de uittreedregeling met gemeente Amsterdam,
vanwege de door hen gewenste uittreding uit de stichting Goois Natuurreservaat (GNR);
ii. in te stemmen met de uittredingsovereenkomst;
iii. in te stemmen met de Gooise natuuragenda;
2. de raad voor te stellen geen wensen en bedenkingen in te brengen ten aanzien van de
uittredingsovereenkomst Amsterdam en de Gooise Natuuragenda.
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04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Raadsinformatiebrief Huisvestingsverordening
Korte inhoud: In de aanloop naar vaststellen van de huidige Huisvestingsverordening is in
januari 2019 de raad toegezegd hen na twee jaar te informeren over de
huisvestingsverordening en de daarin opgenomen urgentieregeling.
Besluit - Het college besluit kennis te nemen van de raadsinformatiebrief
'Huisvestingsverordening en urgentieverlening' en deze aan de raad te versturen.

04.02

RIB Projectplan Contourendocument
Korte inhoud: - De stuurgroep implementatie Omgevingswet heeft op 22 februari het
projectplan Contourendocument vastgesteld. In het projectplan worden het doel, de scope,
het resultaat, de planning en fasering van het project beschreven.
Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen met het projectplan Contourendocument;
2. de raad te informeren door middel van een raadsinformatiebrief.

04.03

SV Laren aanpassing borgstelling
Korte inhoud: - In 2019 heeft SV Laren verzoek tot accommodatiesubsidie gedaan. In mei
2020 is deze toegekend, middels Collegebesluit. In november 2020 is er toestemming
verleend door College om borgstelling aan te gaan. Echter bij de uiteindelijke contract van de
contracten staan er passages in die niet overeenkomen met gemaakte eerdere afspraken.
College zal middels dit beslisvoorstel moeten kijken naar de aanpassingen.
NB: Gehele dossier is doorgenomen door Juridisch Adviseur van de BEL.
Besluit - Het college besluit:
1. akkoord te gaan met de overeenkomst van geldlening zoals deze nu voorligt;
2. akkoord te gaan met de ondertekening van de hypotheekakte.
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Portefeuille: wethouder J. den Dunnen
--

06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 9 maart 2021.
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