VASTGESTELDE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

12 januari 2021
Teams-vergadering
09:30 uur
13:00 uur
N. Mol
S. van Waveren

Aanwezig
Afwezig

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. 5 januari 2021 en 7 januari 2021
De besluitenlijst d.d. 5 januari 2021 wordt vastgesteld.
De besluitenlijst d.d. 7 januari 2021 wordt vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol

02.01

Verstrekken gegevens uit de Basis Registratie Personen voor de verkiezingen
Korte inhoud: Aandacht schenken aan kiesgerechtigden die vanwege de leeftijd voor de 1e
keer mogen stemmen.
Besluit - Het college besluit om gegevens uit de Basisregistratie Personen beschikbaar te
stellen om:
1. aan inwoners die vanwege hun leeftijd voor de eerste keer mogen gaan stemmen
voorafgaand aan de landelijke verkiezingen op 17 maart 2021 een door de burgemeester
ondertekende felicitatiebrief te sturen;
2. een inwoner die op de dag van de verkiezing 18 jaar wordt, te verrassen op het
stembureau met een bos bloemen en certificaat van stemrecht.
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02.02

RIB Ontwikkelingen BEL Combinatie - januari 2021
Korte inhoud: Dit betreft de eerste Informatiebrief die het nieuwe, ongelede bestuur van de
BEL Combinatie naar de raden zendt m.b.t. de belangrijkste ontwikkelingen binnen de GR
BEL Combinatie. Het doel is hen te informeren over de belangrijkste ontwikkelingen in 2020
sinds het laatste raadsseminar d.d. 17 september 2020 en de ambities en voornemens van
directie en bestuur van de GR voor de doorontwikkeling in het jaar 2021.
Besluit – Het college besluit:
1. kennis te nemen van de RIB Ontwikkelingen BEL Combinatie - januari 2021;
2. de RIB ter informatie door te geleiden naar de raad.

03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis

03.01

Toekenning aanvullende kredieten uitvoering Laren Regenklaar 2021
Korte inhoud: Betreft toekenning van € 1.511.000 aan aanvullende kredieten voor de
uitvoering van het project Laren Regenklaar in 2021.
Besluit - Het college besluit:
1. kennis te nemen van het Voorstel toekenning aanvullende kredieten Laren Regenklaar
2021;
2. een bedrag van € 1.511.000 vrij te geven uit de investeringsplanning voor het Project
wateroverlast (GRP) voor de uitvoering van afkoppelprojecten in het kader van Laren
Regenklaar.

03.02

Wijziging tarieventabel A legesverordening 2021
Korte inhoud: Wijziging tarieventabel A legesverordening 2021 paspoorten en rijbewijzen
conform de nieuwe bedragen van de rijksoverheid.
Besluit - Het college besluit de 1e wijziging van tarieventabel A behorende bij de
legesverordening 2021 vast te stellen.

03.03

Aantrekken langlopende geldlening
Korte inhoud: Op grond van de financieringsplanning voor 2021 blijkt er op korte termijn
sprake te zijn van een financieringsbehoefte in de vorm van het aantrekken van een
langlopende geldlening (vreemd vermogen). Middels dit collegevoorstel wordt het aantrekken
van deze langlopende geldlening geformaliseerd.
Besluit - Het college besluit:
1. een langlopende geldlening aan te trekken ter hoogte van € 10 miljoen met een looptijd
van tien jaar;
2. de BEL Combinatie te mandateren om namens het college de lening aan te trekken;
3. de gemeenteraad met een RIB te infomeren zodra de nieuwe lening is afgesloten.

04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Bezwaar omgevingsvergunning vellen ca. 500 bomen Crailo Amersfoortsestraatweg
Korte inhoud: Bezwaar is om advies voorgelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften.
Deze commissie heeft een hoorzitting gehouden en vervolgens het college geadviseerd het
bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. Bezwaarmaakster verwijst naar het Europees
Landschapsverdrag Florence 2000. Uit jurisprudentie blijkt echter dat het de vraag of dit
Verdrag wel direct burgers bindend is. Voort is bezwaarmaakster woonachting op ca. 900 m
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afstand van het perceel waarop de bomen zijn gekapt en heeft hierop geen zicht. Zij is
derhalve volgens vaste jurisprudentie niet aan te merken als belanghebbende.
Besluit - Het college besluit zich te conformeren aan het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften en het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

04.02

Intrekken nadere regeling waardering mantelzorgers HBEL-gemeenten 2019-2022
Korte inhoud: Op grond van de wet Wmo 2015 draagt de gemeente zorg voor de wijze
waarop mantelzorgers een blijk van waardering ontvangen. In Laren worden mantelzorgers
op twee manieren momenteel gewaardeerd, namelijk via een mantelzorgcompliment en door
het organiseren van activiteiten op de dag van de mantelzorg. Gezien de huidige financiele
situatie heeft de gemeente Laren besloten te stoppen met het mantelzorgcompliment.
Besluit – Het college besluit de nadere regeling waardering mantelzorgers HBEL-gemeenten
2019-2022 in te trekken per 1-1-2021.

04.03

Urgentieverlening
Korte inhoud: Verzoek om urgentieverklaring om met voorrang in aanmerking te komen voor
een sociale huurwoning in Laren in verband met dreigende dakloosheid.
Besluit - Het college besluit op grond van de hardheidsclausule een urgentie te verlenen.

04.04

Beeldkwaliteitsplan herontwikkeling terrein Rabobank
Korte inhoud: In de commissie en raad wordt het stedenbouwkundige plan van het terrein
van de Rabobank besproken. Naast dit plan wordt gewerkt aan een Beeldkwaliteitsplan
(BKP). In het raadsvoorstel over het stedenbouwkundige plan wordt hiervan al melding
gemaakt. Middels een RIB kan de raad op de hoogte worden gebracht van het concept van
het BKP.
Besluit – Het college besluit in te stemmen met de RIB over het concept BKP.

05

Portefeuille: wethouder J. den Dunnen

05.01

Financiële zelfredzaamheid Huishoudelijke Hulp
Korte inhoud: Financiële zelfredzaamheid huishoudelijke hulp
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met de werkwijze financiële eigen kracht huishoudelijke hulp bij nieuwe
aanvragen;
2. in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel, waarin gevraagd wordt de Verordening
Sociaal Domein gemeente Laren 2018” conform de voorgestelde wijzigingen vast te
stellen.
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06

Rondvraag
--

Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren van 19 januari 2021.

Besluitenlijst 12 januari 2021

Pagina 4 van 4

