DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

15 maart 2022
Raadhuis Laren
10:00 uur
12:00 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. 8 maart 2022
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

Subsidieaanvraag Atelierroute Laren 2022
Korte inhoud: Stichting Atelierroute Laren heeft op 12 januari 2022 een eenmalige
subsidieaanvraag ingediend van € 3.500,-. De subsidie is bestemd voor een bijdrage in de
kosten van de Atelierroute Laren 2022 in het weekend van 28 en 29 mei 2022.
Besluit - Het college besluit:
1. aan Stichting Atelierroute 2022 een eenmalige subsidie te verlenen van € 1.000,- voor de
Atelierroute Laren 2022;
2. de subsidie bij het verlenen direct vast te stellen op € 1.000,-;
3. de kosten te dekken uit het budget kunst en cultuur, incidentele subsidies 93530000 –
442000.

02.02

Klachtenprocedure
Korte inhoud: Afronding onderzoek klacht door de Nationale Ombudsman.
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Besluit – Het college besluit:
1. kennis te nemen van de brief van de Nationale ombudsman d.d. 20 januari 2022;
2. de raad via een raadsinformatiebrief te informeren.

02.03

Overdrachtsdossier i.v.m. verkiezingen
Korte inhoud: Met het oog op een nieuw college en nieuwe gemeenteraad na de komende
verkiezingen is een overdrachtsdossier gemaakt.
Besluit – Het college besluit:
1. kennis nemen van het overdrachtsdossier;
2. in te stemmen met verspreiding hiervan onder de politieke partijen.

03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis

03.01

Herijking inkoop en aanbestedingsbestedingsbeleid regio G&V en inkoopvoorwaarden
regio G&V en BEL
Korte inhoud: De nieuwe nota Inkoopbeleid bouwt grotendeels voort op vorige Nota, die tot
eind 2021 liep. Inhoudelijke wijzigingen betreffen met name de paragraaf over circulair
inkopen die is aangepast aan de ontwikkelingen op dit gebied en de toevoeging van vier
nieuwe paragrafen: ‘mandaat en volmacht’, ‘overheidsopdrachten en subsidies’,
‘(ongeoorloofde) staatssteun’ en ‘pilots’. Deze onderwerpen zijn actueel in de inkooppraktijk
en passen in het nieuwe inkoopbeleid. Daarnaast zijn een aantal redactionele wijzigingen en
aanpassingen aan nieuwe wet- en regelgeving doorgevoerd. De nota is, net als de vorige,
gezamenlijk in de Gooi & Vechtstreek opgesteld om kwaliteit en eenduidigheid te borgen.
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met het inkoopbeleid 2022;
2. in te stemmen met de inkoopvoorwaarden 2022;
3. het inkoopbeleid en de inkoopvoorwaarden 2022 ter vaststelling voor te leggen aan de
raad;
4. de regio door middel van een brief te wijzen op de nadrukkelijke wens van de gemeente
Laren om lumpsum financiering bij de inkoop in het sociaal domein te benutten.

03.02

Afsluiten investeringskredieten in de Jaarstukken gemeente Laren 2021
Korte inhoud: Het afsluiten van investeringen komt jaarlijks terug op de agenda van het
college, zodat duidelijk is hoe de splitsing afgesloten investeringen versus lopende
investeringen in de jaarrekening moet worden opgenomen.
Besluit - Het college besluit:
1. akkoord te gaan met de voorgestelde af te sluiten investeringen;
2. dit te laten verwerken in de jaarstukken 2021.

03.03

College BW 1e aanbieding programmateksten JRR 2021
Korte inhoud: Aan College van B&W de 1e aanbieding programmateksten JRR 2021 ter
beoordelingen, vaststelling en of verbeteringen.
Besluit – Het college besluit in te stemmen met de (concept) programmateksten.
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04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Grondexploitatie (GREX) woningbouwproject Ligweide
Korte inhoud: In 2021 is voor het project Ligweide een GREX vastgesteld. Jaarlijks moet de
GREX worden geactualiseerd. De GREX sluit met een beter resultaat dan in 2021 is
voorzien.
Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen met de aanpassing van de GREX Ligweide;
2. de raad bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 voor te stellen de GREX Ligweide
2022 vast te stellen.

04.02

Hoogwaardig fietsnetwerk / Rapportage Doorfietsroute G&V
Korte inhoud: Om het fietsen te stimuleren wordt in Gooi en Vechtstreek door de
regiogemeenten en de provincie Noord-Holland samengewerkt aan een hoogwaardig
fietsnetwerk. Een hoogwaardig fietsnetwerk is een speerpunt in de Regionale
Samenwerkingsagenda voor een bereikbaar Gooi en Vechtstreek. Het doel is om
aantrekkelijke en veilige fietsroutes voor forensen, scholieren, recreanten en bezoekers te
realiseren. Hierdoor wordt fietsen gestimuleerd en kan het wegennet worden ontlast. Met dit
voorstel wordt het rapport aan de raad voorgelegd.
Besluit – Het college besluit:
1. de rapportage 'Uitwerking doorfietsroutes Gooi en Vechtstreek' te bespreken in het
college;
2. de raad middels bijgevoegde Raadsinformatiebrief te informeren over de stand van
zaken Hoogwaardig fietsnetwerk/ doorfietsroute;
3. de rapportage 'Uitwerking doorfietsroutes Gooi en Vechtstreek' ter kennisname te sturen
aan de gemeenteraad.

04.03

Uitwerking plan toekomstige huisvesting Laar & Berg
Korte inhoud: Onderdeel van het kwaliteitskader onderwijshuisvesting is het samen met de
betrokken schoolbesturen uitwerken van concrete scenario’s voor toekomstige huisvesting.
Alberdingk Thijm Scholen heeft een inmiddels een plan opgesteld voor Laar & Berg.
Voorgesteld wordt om dit plan verder uit te werken.
Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen om in samenwerking met het betrokken schoolbestuur te starten met de
uitwerking van het voorkeursscenario voor de toekomstige huisvesting van Laar & Berg;
2. de uitwerking van het voorkeursscenario te betrekken bij de integrale definitieve afweging
rondom het kwaliteitskader onderwijshuisvesting;
3. de gemeenteraad door middel van een RIB te informeren over de stand van zaken van
de opgave onderwijshuisvesting en het kwaliteitskader;
4. Alberdingk Thijm Scholen te informeren over het besluit van B&W, waarbij gewezen
wordt op de noodzaak om ook met het nieuwe college over de te maken keuzes in
gesprek te gaan.

04.04

Aflossing zekerheidshypotheek Goede Herder te Laren
Korte inhoud: Notariaat Eemmeer heeft gevraagd wat de eigenaar van de woning bij
overdracht moet aflossen wegens de gesloten zekerheidshypotheek (zie bijlage) ten gunste
van de gemeente Laren.
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Besluit – Het college besluit:
1. royement te verlenen voor de hypothecaire inschrijving na overmaking van het af te
lossen bedrag ad € 138.017,05 conform achterliggende berekening;
2. het notariskantoor te bevestigen dat de in de akte van levering opgenomen "bijzondere
bepalingen' na betaling van het onder 1 genoemde bedrag zijn uitgewerkt en kunnen
vervallen;
3. de royementsvolmacht te laten ondertekenen door de burgemeester;
4. het aflossingsbedrag van € 138.017,05 te verantwoorden op kostenplaats 93030000
Overige gebouwen en gronden, kostensoort 531000 Opbrengst van grondverkopen.

04.05

Plaatsen van achterzetramen Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat 27 te
Laren
Korte inhoud: Er zijn verschillende keren tochtklachten door huurder gemeld. Achterzetramen
verhelpen deze klachten in het monumentale pand. Deze investering was niet voorzien in de
begroting en daarom is besluitvorming door het college noodzakelijk.
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met het uitvoeren van de offerte van € 7.922,-, d.d. 29 december 2021,
om de achterzetramen te plaatsen;
2. in te stemmen om het bedrag van ongeveer € 10.000,- en dit te verantwoorden op
kostensoort: 43540030 Burg. v. Nispen v. Sevenaerstraat 27 Schaap/Hollander en
kostensoort 438019 Onderhoudskosten en de kosten komen terug op het
rekeningresultaat 2022.

05

Portefeuille: wethouder J.G.D. den Dunnen

05.01

Aansluiting Een Thuis voor Noordje
Korte inhoud: Een Thuis voor Noordje is een bovenregionaal beleidsplan voor jeugdigen met
complexe hulpvragen en intensieve behandel- en verblijfsbehoeften.
Besluit – Het college besluit:
1. kennis te nemen van het feit dat het Rijk heeft bepaald dat de Jeugdzorgregio Gooi en
Vechtstreek deel uitmaakt van het bovenregionale expertisecentrum Noord-Holland;
2. aan te sluiten bij Een Thuis voor Noordje;
3. de gemeenteraad te informeren over de versterking van de bovenregionale
samenwerking via het Bovenregionaal Expertisenetwerk Noord-Holland (BEN-NH) en
over de aansluiting bij ‘Een Thuis voor Noordje’ conform bijgevoegde
raadsinformatiebrief.

05.02

Onderwijs zorg (jeugd) arrangementen
Korte inhoud: Op de Donnerschool en de Wijngaard (Speciaal Basis Onderwijs) zijn de
afgelopen jaren als pilot jeugdhulpverleners ingezet om laagdrempelig zorg te verlenen aan
kinderen, zonder dat hiervoor een beschikking en een onderzoek aan ten grondslag lag. De
portefeuillehouders willen deze intensieve samenwerking tussen (speciaal) onderwijs en de
jeugdhulp voor de langere termijn continueren (besluit in PFHO mei 2021). Het is
noodzakelijk om, met ingang van het nieuwe schooljaar 2022/2023 , deze voorziening in te
kopen, waarbij mogelijk een nieuw perceel kan worden toegevoegd aan de reeds
gecontracteerde jeugdhulpvoorzieningen. In de tussenliggende periode wordt gewerkt met
een maatwerkovereenkomst tussen de jeugdhulpaanbieders die de pilot hebben uitgevoerd
en de Regio Gooi en Vechtstreek.
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Besluit – Het college besluit:
1. per 1 augustus 2022 een nieuwe overeenkomst af te sluiten voor OnderwijsJeugdarrangementen (OJA) binnen scholen voor Speciaal (Basis)Onderwijs voor de
schooljaren 2022/2023 en 2023/2024 met een mogelijkheid tot verlenging van 2
schooljaren;
2. deze opdracht (OJA) in eerste instantie te beperken tot het borgen van de huidige pilots
en uitbreiding van de OJA naar het gehele speciaal (basis) onderwijs pas plaats te laten
vinden na positieve besluitvorming van gemeenten over deze uitbreiding;
3. om de Onderwijs- Jeugdarrangementen (vanaf schooljaar 2022/2023) en de OnderwijsZorgarrangementen (deel schooljaar 2020/ 2021 en schooljaar 2021/ 2022) te
verrekenen naar rato van het gebruik per gemeente;
4. opdracht te geven aan de manager inkoop en contractbeheer Regio Gooi en Vechtstreek
om binnen de kaders van beslispunt 1 tot en met 3 uitvoering te geven aan de inkoop,
contractering en financiële afwikkeling.

05.03

Kandidaten Jongerenraad
Korte inhoud: Het college van B&W heeft op 21 september 2021 middels het
‘Instellingsbesluit Jongerenraad gemeente Laren’ besloten om een Jongerenraad op te
richten. De Jongerenraad is een door het college ingestelde, onafhankelijke adviescommissie
bestaande uit jongeren tussen de 14 en 23 jaar die woonachtig zijn in de gemeente Laren.
De adviescommissie brengt advies uit over beleidsmatige ontwikkeling welke betrekking
heeft op haar eigen doelgroep: jongeren uit de gemeente Laren. Versa Welzijn is
verantwoordelijk voor het gesubsidieerde jongerenwerk in de gemeente Laren en heeft de
werving en selectie van kandidaten voor de Jongerenraad uitgevoerd. Hier zijn 13 kandidaten
uit voortgekomen. Ten aanzien van de 13 kandidaten voor de Jongerenraad wordt het
college van B&W verzocht een tweetal besluiten te nemen.
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met de voordracht en benoeming van de kandidaten die woonachtig zijn in
de gemeente Laren;
2. in te stemmen met de voordracht en benoeming van de 3 kandidaten die niet woonachtig
zijn in de gemeente Laren;
3. opdracht te geven aanvullende leden te werven en de Jongerenraad (en het bereik
daarmee) verder uit te breiden.

05.04

Inzet POH-jeugd bij huisartsenpraktijken Laren
Korte inhoud: Huisartsen en de gemeente zien de afgelopen jaren dat de verwijzingen naar
de Jeugd ggz in aantal, omvang en benutting toeneemt. De belangrijkste verwijzers naar de
jeugd GGZ zijn de huisartsen. Steeds meer gemeenten in Nederland zetten een
Praktijkondersteuner huisarts Jeugd-ggz (POH-jeugd) in als alternatief of aanvulling op de
Jeugd ggz. Op basis van ervaringen van deze gemeenten is het de verwachting dat de inzet
van een POH-jeugd ook voor Laren een veelbelovend alternatief is. De gemeente Huizen is
in samenwerking met huisartsenpraktijken in Huizen in januari 2022 een pilot gestart om een
POH-jeugd in te zetten bij de huisartsenpraktijk. Hierbij het voorstel om mee te doen met de
pilot van de gemeente Huizen om een POH-Jeugd in te zetten bij het huisartsencentrum Het
Raadhuis in Laren.
Besluit – Het college besluit:
1. deel te nemen aan de pilot inzet POH-jeugd van de gemeente Huizen voor een omvang
van 0,2 fte, in te zetten bij het Huisartsencentrum het Raadhuis in Laren;
2. in te stemmen met de ‘Samenwerkingsovereenkomst pilot inzet POH-jeugd in Laren’ en
bijbehorende bijlages ‘Profiel POH-jeugd Laren’;
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3. de deelname aan de pilot te bekostigen uit stelpost 93672000 – 438098 overige
goederen en diensten.

06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 22 maart 2022.
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