Besluitenlijst openbare raadsvergadering 29 juni 2022
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting : 21.00 uur
Locatie : Raadzaal in Eemnes
Aanwezig:

Voorzitter:
Griffier:
Wethouders
Afwezig:

Larens Behoud - Karel Loeff, Hans van Goozen, Eric Hurink en Thijmen Jacobse
VVD - Désirée Niekus, Erik Koldenhof Stef Merckx en Niels Westendorp
D66 - Ellen van Dorst en Frederique Fontaine
Liberaal Laren - Jacqueline Timmerman-Hamers Evert de Jong
Groen Laren - Bart Vos en Andreas Grunwald
CDA - Erwin van den Berg
Nanning Mol
Willem Nedermeijer
Flip de Groot (D66) Jan van Midden (VVD) Frits Westerkamp (Larens Behoud)
-

1. Opening en vaststelling agenda
Aan de agenda is de motie Instellen gemeenschappelijke adviescommissie Regio Gooi en
Vechtstreek van het CDA toegevoegd als agendapunt 11. De agenda is verder conform
voorstel vastgesteld.

2. Toelating en beëdiging van de heer Westendorp als raadslid
De raad heeft mevrouw Fontaine, de heer Van Goozen en de heer De Jong benoemd als
leden van de commissie Controle geloofsbrieven. De commissie heeft positief
geadviseerd over de toelating van de heer Westendorp als lid van de gemeenteraad van
Laren. De raad heeft conform het advies besloten. Aansluitend heeft de heer Westendorp
de Belofte afgelegd.

3. Mededelingen
De heer Westerkamp meldt dat van 11 tot en met 22 juli gewerkt wordt aan de
Verkeersregelinstallatie bij de Brink. Medio augustus wordt de software aangepast.
Daarna zijn de werkzaamheden gereed.
Veder meldt hij dat de gemeente een petitie heeft ondertekend voor het behoud van het
openbaar vervoer in de regio.
De heer van Midden meldt dat het GNR gebiedsaanduidingborden heeft geplaatst langs
de A27.
Desgevraagd zal het college bij het GNR informeren waarom er geen borden langs de A1
zijn geplaatst.
De heer Grunwald meldt dat hij een dreigbrief heeft gekregen inzake de
stikstofproblematiek. De brief was geadresseerd aan de fractie van D66. Hij heeft de
fractie hiervan op de hoogte gesteld en aangifte gedaan bij de politie.

4. Beantwoording vragen
Er zijn geen vragen ingediend.

5. Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Er zijn geen mededelingen gedaan.
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6. Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering d.d. 25 en 31 mei 2022
De besluitenlijsten worden conform voorstel vastgesteld.

7. Vaststellen lijst ingekomen stukken
Naar aanleiding van een vraag over de status van Laer en Berg genoemd de RIB over de
onderwijshuisvesting (brief A9) de antwoord het college hier in oktober op terug te
komen. Verder zal het college nagaan of al een reactie is gestuurd naar inwoners inzake
hun brief over de RTC en hier schriftelijk op terugkomen.
De lijst is conform voorstel vastgesteld.

8. Bekrachtigen geheimhouding
Er zijn geen verzoeken voor geheimhouding binnengekomen.

9. Benoemingen
De raad wordt gevraagd in te stemmen met:
- De benoeming van mevrouw Van Dorst als voorzitter van de commissie Bovenlokale
Samenwerking
- De benoeming van mevrouw Van Dorst als plaatsvervangend lid van de raadstafel van de
MRA voor de gemeenteraad van Laren
- De benoeming van de heer Vos als lid van het Algemeen Bestuur van de
Rioolwaterzuiveringsinrichting Gooiergracht en Vijzelgemaal Eemmeer
- De benoeming van de heer Van Midden als lid van het Algemeenbestuur van de Regeling
Rioolwaterzuiveringsinrichting Gooiergracht en vijzelgemaal Eemmeer
- De benoeming van de heer Mol als lid van het algemeen bestuur van de regio Gooi- en
Vechtstreek en de heer de Groot als plaatsvervangend lid.
De raad stemt unaniem in met de voorgestelde benoemingen.

10. Raadsvoorstellen
Hamerstukken

10.1 Onderwerp: Programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026
BEL Combinatie voor zienswijze.
Voorstel:
Een zienswijze in te dienen, zoals in bijlage 5 voorgesteld, op de ‘Ontwerpbegroting 2023
en meerjarenraming 2024-2026’ van de GR BEL Combinatie.
De heer De Jong heeft kort het woord gevoerd over een renteverhoging voor de leningen
van de BEL en heeft opgemerkt dat deze niet in de jaarstukken zijn verwerkt. Hij vraagt
of dit de volgende keer wel meegenomen kan worden. Ook vraagt hij dit wel in de
begroting van Laren mee te nemen. Het college neemt de suggestie van de heer De Jong
over.
In reactie op de heer Van den Berg, zal het college bij de bespreking van de meerkeuze
beleidsnotitie van de BEL ook aandacht besteden aan de risico’s en aan het plan van
aanpak om het gemeentelijk beleid van de drie BEL-gemeenten te uniformeren.
De raad heeft het voorstel afgehandeld als hamerstuk.
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10.2 Onderwerp: Zienswijze op begroting 2023 en resultaatbestemming 2021
van de Regio Gooi en Vechtstreek
Voorstel:
1.
Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de begroting 2023;
2.
In te stemmen met de resultaatbestemming 2021
De raad heeft het voorstel afgehandeld als hamerstuk.

10.3 Onderwerp: Zienswijze ontwerp meerjarenbegroting MRA 2021 – 2024
Voorstel:
In te stemmen met de concept-zienswijze en deze (via de regio) in te dienen..
De raad heeft het voorstel afgehandeld als hamerstuk.
Bespreekstukken

10.4 Onderwerp: Goois Natuur Reservaat (GNR) verzoekt om een zienswijze
t.a.v. de begroting 2023, kennisname 1e begrotingswijziging 2022 en
conceptjaarstukken
Voorstel:
Kennis te nemen van de financiële stukken en geen zienswijze in te dienen..
De raad heeft besloten de concept-zienswijze toegestuurd door het college naar aanleiding van de
commissie BLS aan de stukken van het voorstel toe te voegen.
Het college geeft aan dat er nog geen definitief besluit nomen is over de vorm van de
natuurverbinding en dus nog geen keuze heeft gemaakt voor een natuurbrug.
De aangepaste zienswijze is aangenomen door de raad met stemmen voor van de fractie van
Larens Behoud, D66, het CDA, Liberaal Laren en de VVD. De fractie van Groen Laren heeft
tegen de zienswijze gestemd.

11 Motie vreemd aan de orde van de dag
De heer Van den Berg heeft de motie Instellen gemeenschappelijke adviescommissie
Regio Gooi en Vechtstreek toegelicht.
De motie is verworpen met stemmen tegen van Larens Behoud en de VVD.
Aan het presidium wordt voorgesteld het onderwerp van de motie te agenderen voor de
commissie BLS.

12 Sluiting
Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 28 september 2022.

dhr. mr. drs. A.W. Nedermeijer

dhr. drs. N. Mol
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griffier

voorzitter

De vergadering is per agendapunt te beluisteren via de raadsinformatiesite van gemeente Laren. Het besprokene is
terug te lezen in het aangekoppelde audiotranscript
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