Concept besluitenlijst openbare raadsvergadering 30 oktober 2019
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting : 21.25 uur
Locatie : raadzaal Raadhuis gemeente Laren
Aanwezig:

Voorzitter:
Griffier:
Wethouders:
Afwezig:

Larens Behoud - Wim van der Zwaan, Karel Loeff, Eric Hurink, Hans van Goozen, Bart Vos,
Sean Bogaers
Liberaal Laren - Jacqueline Timmerman-Hamers, Maria Klingenberg-Klinkhamer, Evert de
Jong, Rik Snoek
VVD - Johan de Bondt, Hans Faas, Désirée Niekus
CDA - Erwin van den Berg (vanaf 20.20 uur)
D66 - Nico Wegter
Nanning Mol
Corry Holtslag
Peter Calis (Larens Behoud), Ton Stam (VVD)
Karin van Hunnik (wethouder Larens Behoud)

1.

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering. Aanwezigen worden geattendeerd op het livestreamen van de
vergadering. Er zijn vragen ontvangen van de fracties Liberaal Laren, Larens Behoud en het CDA inzake
het splitsen van woningen. Voor agendapunt 7.1 is een amendement ontvangen van de fractie LB. Het
verzoek voor spreekrecht van een aantal inwoners inzake vuurwerk wordt meegenomen naar het presidium.
De agenda wordt conform vastgesteld.
De heer Loeff overhandigt de heer Van der Zwaan een boeket bloemen, onder dankzegging voor zijn inzet
als voorzitter van de fractie Larens Behoud gedurende de afgelopen periode.

2.

Mededelingen / Voortgang grote projecten
Wethouder Stam inzake een notitie over de oude ambtswoning, in relatie hiermee de begonnen
antikraakactie. Verder wordt mededeling gedaan van de start van de feestelijkheden rondom het 500-jarig
bestaan van de Johanneskerk.
Raadslid Bogaers inzake het regiopodium aanstaande vrijdag over de RSA in het gemeentehuis van Huizen
vanaf half vier.
De voorzitter deelt mee dat wethouder Van Hunnik wegens ziekte is verhinderd en dat de heer Van den
Berg wat later komt.

3.

Beantwoording vragen
De fracties van Liberaal Laren, Larens Behoud en het CDA hebben vragen ingediend over het splitsen van
woningen. De vragen worden beantwoord door wethouder Stam.
Toegezegd wordt de gegeven antwoorden op schrift te zullen toesturen.

4.

Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Wethouder Calis inzake de afgelopen heisessie tussen directie en dagelijks bestuur van de BEL Combinatie
en een geplande heisessie a.s. maandag tussen directie en algemeen bestuur van de BEL Combinatie.

5.

Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering d.d. 25 en 30 september 2019
De besluitenlijsten worden conform vastgesteld.

6.

Vaststellen lijst ingekomen stukken
De lijst wordt conform vastgesteld.

7.

Raadsvoorstellen:

7.1

Nieuwe lokale regeling in verband met nieuw Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
Voorstel:
De `Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Laren 2019’ vast te stellen.
Het ingediende amendement van de fractie Larens Behoud wordt aangepast (toevoeging `kan-bepaling’).
De heer Vos legt een stemverklaring af. Het aangepaste amendement wordt unaniem aangenomen.
De raad besluit unaniem conform het door het amendement gewijzigde voorstel.
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7.2

Inpassing huisartsen en maatschappelijke functies in het Raadhuis
Voorstel:
1. Akkoord te gaan met de verdere uitwerking en uitvoering van de inpassing van de huisartsen en
maatschappelijke functies in het Raadhuis;
2. Hiervoor een krediet van € 180.000,00 inclusief BTW beschikbaar te stellen;
3. De begrotingswijziging 10-2019 vast te stellen;
4. Het deel van de kapitaallast van de investering dat niet wordt gedekt door de huur door te belasten
aan de eindgebruiker als investeringsbijdrage;
5. De baten en lasten mee te nemen in de begroting van 2021.
De leden Klingenberg-Klinkhamer en Timmerman-Hamers leggen een stemverklaring af. De raad besluit
met 11 stemmen voor (LB, CDA, D66, VVD) en 4 stemmen tegen (LL) conform het voorstel.

7.3

Wijzigingen Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek
Voorstel:
Toestemming te verlenen aan het college om de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland
& Gooi- en Vechtstreek te wijzigen.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

7.4

Voorstel Financiering Belastingtaken
Voorstel:
1. kennis te nemen van het Voorstel Financiering Belastingtaken;
2. de kosten 2019 ad € 27.056 te dekken uit de algemene reserve;
3. de kosten 2020 ad € 96.177 te dekken uit de algemene reserve;
4. de 13e begrotingswijziging 2019 vast te stellen;
5. de 1e begrotingswijziging 2020 vast te stellen.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

7.5

Eerste begrotingswijziging 2019 BEL Combinatie
Voorstel:
1. kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2019 BEL Combinatie en hierop geen zienswijze in
te dienen;
2. de kosten ad € 289.106 te dekken uit de volgende posten:
a. Reeds begrote maatwerk ad € 94.900;
b. Onttrekking aan de algemene reserve ad € 194.206.
3. de 11e begrotingswijziging 2019 Laren vast te stellen.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

7.6

Tweede begrotingswijziging 2019 BEL Combinatie
Voorstel:
1. kennis te nemen van de tweede begrotingswijziging 2019 BEL Combinatie en hierop geen zienswijze in
te dienen.
2. de incidentele verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 31.578 te dekken uit de algemene
reserve.
3. de 12e begrotingswijziging 2019 Laren vast te stellen.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

7.7

Contract accountant
Voorstel:
De gemeenteraad besluit om het contract voor de accountantsdiensten met HZG Accountants en Adviseurs
met 2 jaar te verlengen.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

7.8

Aanvraag rijksbijdrage voor opsporing en verwijdering van explosieven plangebied Crailo
Voorstel:
Instemmen met een verzoek aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om een
aanvulling op het gemeentefonds van € 87.283,54 (=70% van € 124.690,77) voor de kosten van het
opsporen van conventionele explosieven uit de tweede wereldoorlog op het Larense deel van het
plangebied Crailo ten behoeve van de provincie Noord-Holland.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.
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Sluiting
Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 27 november 2019.

mw. C.J.E. Holtslag
griffier

dhr. drs. N. Mol
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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