Besluitenlijst openbare raadsvergadering 31 januari 2018
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting : 22.00 uur
Locatie : Raadzaal raadhuis gemeente Laren
Aanwezig:

Voorzitter:
Griffier:
Wethouders:
Afwezig:

Larens Behoud - Peter Calis, Ingrid Hentenaar-Messcher, Bart Vos, Wim van der Zwaan, Sean
Bogaers
VVD - Bart de Nie, Désirée Niekus, Tom Pouw
CDA - Erwin van den Berg, Maria Klingenberg-Klinkhamer
D66 - Nico Wegter, Noud Bijvoet
Liberaal Laren - Jacqueline Timmerman-Hamers, Anne Visser
PvdA - Chris Bogaers
Rinske Kruisinga
Corry Holtslag
Ton Stam (VVD), Tijmen Smit (LB), Leen van der Pols (CDA)
-

1.

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn vragen ontvangen voor agendapunt 3 en twee amendementen voor
de agendapunten 8.2 en 8.3. De agenda wordt conform vastgesteld.

2.

Mededelingen / Voortgang grote projecten
Mededeling raadslid Niekus inzake een informatiebijeenkomst op 5 maart aanstaande in het Brinkhuis over de
toekomstplannen van Tergooi ziekenhuis.
Mededeling raadslid De Nie inzake de ontvangen memo van het college aangaande wateroverlast.
Mededeling wethouder Van der Pols inzake het minicongres over schuldhulpverlening vandaag in Huizen.

3.

Beantwoording vragen
Er zijn schriftelijke vragen ontvangen van de fracties CDA, D66 en Liberaal Laren inzake de
omgevingsvergunning Rosa Spierhuis in relatie tot de aangenomen motie bomenkap, alsmede vragen van de
fractie D66 inzake de omgevingsvergunning Hoefloo 20. De vragen worden beantwoord door wethouder
Stam.

4.

Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Er zijn geen meldingen.

5.

Vaststellen notulen openbare raadsvergadering 29 november, 18 en 20 december 2017
De notulen worden conform vastgesteld.

6.

Vaststellen besluitenlijsten openbare raadsvergaderingen 18 en 20 december 2017
De besluitenlijsten worden conform vastgesteld.

7.

Vaststellen lijst ingekomen stukken
De lijst wordt conform vastgesteld.

8.

Raadsvoorstellen:

8.1

Vaststelling GVVP 2017-2021
De raad besluit conform voorstel.

8.2

Bestuursopdracht ‘Verzoek realisatie Hotel’
Het amendement van de fracties Larens Behoud, VVD en D66 wordt met 10 stemmen voor en 5 stemmen
tegen aangenomen. Strekking amendement: vaststellen bestuursopdracht en onderzoeken of de beoogde
locatie Torenlaan 1 de meest geschikte locatie is in het licht van de mogelijkheden die zich thans voordoen.
Besluitpunten t.a.v. bouwhoogte voor de gehele bebouwing en de wijze waarop het aantal kamers wordt
bepaald (bij voorkeur geen ontwikkeling appartementen) worden toegevoegd, alsmede het vereiste van inzicht
in het exploitatiemodel en voorwaarden voor eventuele sloop van bestaande gebouwen.

1

Over het voorstel wordt hoofdelijk gestemd. De raad besluit met 10 stemmen voor en 5 stemmen tegen
conform het door het amendement gewijzigde voorstel. Voor stemmen de leden De Nie, Niekus, Pouw, Vos,
Wegter, Van der Zwaan, Bijvoet, Bogaers (S), Calis en Hentenaar. Tegen stemmen de leden Klingenberg,
Timmerman, Visser, Van den Berg en Bogaers (C).
8.3

Bestuursopdracht verzoek realisatie appartementen
Het amendement van de fracties Larens Behoud, VVD en D66 wordt met 11 stemmen voor en 4 stemmen
tegen aangenomen. Strekking amendement: vaststellen bestuursopdracht en onderzoeken of de beoogde
locatie B. van Nispen van Sevenaerstraat 6 de meest geschikte locatie is in het licht van de eventuele
mogelijkheden die zich thans voordoen.
De raad besluit met 10 stemmen voor en 5 stemmen tegen conform het door het amendement gewijzigde
voorstel.

8.4

Zienswijze begroting 2018 GNR
De raad besluit conform voorstel.

8.5

Begrotingswijzigingen 2018 regio Gooi- en Vechtstreek
De raad besluit conform voorstel.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 21 februari 2018.

mw. C.J.E. Holtslag
griffier

mw. drs. R. Kruisinga
voorzitter

De vergadering is per agendapunt te beluisteren via https://laren.raadsinformatie.nl/. Het besprokene is terug te
lezen in het aangekoppelde audiotranscript
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