Concept besluitenlijst openbare raadsvergadering 24 april 2019
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting : 21.30 uur
Locatie : raadzaal Raadhuis gemeente Laren
Aanwezig:

Voorzitter:
Griffier:
Wethouders:
Afwezig:

Larens Behoud - Wim van der Zwaan, Sean Bogaers, Karel Loeff, Eric Hurink, Hans van
Goozen
Liberaal Laren - Rik Snoek, Maria Klingenberg-Klinkhamer, Evert de Jong
VVD - Johan de Bondt, Hans Faas, Désirée Niekus
CDA - Erwin van den Berg
D66 - Nico Wegter
Rinske Kruisinga
Corry Holtslag
Peter Calis (Larens Behoud), Ton Stam (VVD)
Bart Vos (Larens Behoud), Jacqueline Timmerman (Liberaal Laren)

1.

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering. Aanwezigen worden geattendeerd op het ‘livestreamen’ van de vergadering. Er
is bericht van verhindering ontvangen van de heer Vos. Mevrouw Timmerman is afwezig wegens persoonlijke
omstandigheden. Er zijn drie moties ‘vreemd aan de orde van de dag’ ontvangen, één van de fracties VVD en LB en
twee van de fracties LL en CDA. De moties worden toegevoegd aan de agenda.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

2.

Mededelingen / Voortgang grote projecten
Raadslid Hurink inzake het regiopodium vrijdag aanstaande om 15.30 uur te Bussum.
Raadslid Van der Zwaan inzake het besluit van het presidium de werkgroep bestuurlijke vernieuwing bijeen te
roepen om met collegeleden, gemeentesecretaris en regioambassadeurs van gedachten te wisselen over de
experimenteerruimte die de minister van BZK heeft geboden en het standpunt van commissie M&F over het
reparatieverzoek van de Rekenkamercommissie BEL.
Raadslid Van den Berg inzake de opbouw morgen door vrijwilligers van de muziektent voor de basiliek.
Burgemeester Kruisinga inzake het vervolg op de aangenomen motie over de Gooise Karavaan, waaronder de
bespreking van dit onderwerp op 23 mei aanstaande in de districtsveiligheidscommissie.
Wethouder Calis inzake de aanname van een project- en officemanager en twee afkoppelspecialisten voor het project
‘Laren regenklaar’.
Wethouder Stam inzake de in voorbereiding zijnde notitie over de aangenomen motie van de VVD betreffende het
gedenkteken omgekomen Laarders WOII, de in voorbereiding zijnde notitie over de voortgang van de woningbouw
en het starten met de uitwerking van het Brinkplan waar inwoners en raadsleden voor zullen worden uitgenodigd.

3.

Beantwoording vragen
Er zijn geen vragen ter mondelinge beantwoording ontvangen.

4.

Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Wethouder Calis inzake de overwegingen binnen het regionale portefeuillehoudersoverleg een MRA-investfonds
voor grote projecten op te richten en te kijken naar een regionaal ontwikkelingsfonds voor startende innovatieve
bedrijven in de regio. Verder inzake de betrokkenheid van het GNR bij de voltooiing van de groene schakel en het
proces tot mogelijke uittreding van Amsterdam en Noord-Holland i.r.t. de borging van de continuïteit van het GNR.

5.

Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering d.d. 27 maart 2019
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

6.

Vaststellen lijst ingekomen stukken
De lijst wordt conform vastgesteld.

7.

Raadsvoorstellen:

7.1

Onderwerp: Hanging baskets Laren
Voorstel:
1. 50 hanging baskets en 6 bloemenzuilen te leasen en te plaatsen in het centrum van Laren;
2. de post openbaar groen met ingang van 2019 structureel te verhogen met € 9.500;
3. de kosten van 2019 te dekken uit het begrotingssaldo van 2019;
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4. de kosten van 2020 en verder op te nemen in de kadernota 2020;
5. begrotingswijziging 3-2019 vast te stellen.
De raad besluit met 9 stemmen voor (VVD, D66, LB) en 4 stemmen tegen (LL, CDA) conform het voorstel.
Mevrouw Klingenberg legt een stemverklaring af.
7.2

Onderwerp: Overheveling budgetten 2018 naar 2019 gemeente Laren
Voorstel:
1. Akkoord te gaan met de genoemde overhevelingsverzoeken van de budgetten 2018 naar 2019;
2. De overhevelingsverzoeken nummers 1 t/m 7, 11 en 13 t/m 14 te dekken via de Algemene reserve;
3. Het overhevelingsverzoek nummer 9 te dekken via de bestemmingsreserve Sociaal Domein;
4. Het overhevelingsverzoek nummer 8 te dekken via de bestemmingsreserve Exploitatie WSI;
5. Het overhevelingsverzoek nummer 12 te dekken via de bestemmingsreserve riolering;
6. Het overhevelingsverzoek nummer 10 te dekken via de bestemmingsreserve Brinkplan;
7. De 4e begrotingswijziging 2019 vast te stellen.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

7.3

Onderwerp: Analyse begrotingsrechtmatigheid 2018 gemeente Laren
Voorstel:
Goedkeuring te verlenen voor de lastenoverschrijdingen van de programma’s ad.
€ 521.800 zoals weergegeven in tabel 1.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

7.4

Onderwerp: Bekrachtiging geheimhouding ENSIA verantwoordingsrapportage BIG 2018
Voorstel:
De door het college opgelegde verplichting tot geheimhouding op de stukken van de ENSIA
verantwoordingsrapportage Baseline Informatieveiligheid Nederlandse Gemeenten (BIG) 2018 te bekrachtigen.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

8.

Moties vreemd aan de orde van de dag
De motie van de fracties VVD en LB inzake 18-jarigen die voor het eerst gaan stemmen wordt unaniem
aangenomen.
De motie van de fracties LL en CDA inzake reparatie van het onderzoeksbudget Rekenkamercommissie BEL wordt
vanwege de toezegging door wethouder Calis - meenemen in Kadernota 22.000 euro plus indexatie - en het
raadsbrede standpunt niet in stemming gebracht.
De motie van de fracties LL en CDA inzake geluidsoverlast en gezondheidsrisico’s van de A27 wordt i.v.m. het
komende gesprek tussen wethouder Stam en Rijkswaterstaat ingetrokken.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 29 mei 2019.

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

2

