Concept besluitenlijst openbare raadsvergadering 27 november 2019
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting : 22.30 uur
Locatie : raadzaal Raadhuis gemeente Laren
Aanwezig:

Voorzitter:
Griffier:
Wethouders:
Afwezig:

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

1.

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering met de mededeling dat Sinterklaas is gearriveerd. Aanwezigen worden
geattendeerd op het livestreamen van de vergadering. Er is bericht van verhindering ontvangen van de
leden Vos en Snoek. Er zijn vragen ontvangen voor agendapunt 3, een motie voor agendapunt 7.1, twee
moties vreemd aan de orde van de dag en een aantal amendementen, i.c. vier voor agendapunt 7.2 en een
amendement voor agendapunt 7.5. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

2.

Mededelingen / Voortgang grote projecten
Wethouder Calis inzake de voorlichtingsavond over afkoppelen voor omwonenden van de
Montessorischool, de gebleken informatieachterstand over afkoppelen en inzake de gehouden
aandeelhoudersvergadering van GEM Crailo.
Wethouder Stam inzake de aanbesteding van het integraal beheer, het ontstaan van een klankbordgroep
voor bomen en bomenbeheer en inzake de bouwmogelijkheden (2e participatiesessie Rabobank 10-12,
participatiesessie Ligweide, ontvangst bewonersgroep H. Vosweg 4-12, afspraak met Sherpa over
voortgang Van Erven Dorenspark). Verder inzake de gebleken ongeschiktheid van Crailo voor geothermie
en de standpuntbepaling door de drie colleges op 17-12 over het stedenbouwkundig-, landschaps- en
mobiliteitsplan Crailo.
De heer Van Goozen inzake het doorgaan van schoolschaatsen door de inzet van vrijwilligers en de
bijdrage van een sponsor.
De heer Hurink inzake een oproep aan allen voor de lichtjesavond op 20 december die een nieuwe element
zal bevatten (parade met muziek, ruiters, rijtuigen, lampionnen en 25 verlichte schapen van het GNR).

3.

Beantwoording vragen
De fractie van D66 heeft vragen ingediend over het tijdig en volledig informeren van de raad. De vragen
worden beantwoord door wethouder Stam.

4.

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

5.

Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering d.d. 30 oktober en 1 november 2019
De besluitenlijsten worden conform vastgesteld.

6.

Vaststellen lijst ingekomen stukken
De lijst wordt conform vastgesteld.

7.

Raadsvoorstellen:

7.1

Toekomst uitvoering belastingtaken
Voorstel:
a. uw gevoelens en mening te geven over de in de bijlage 1 van dit raadsvoorstel voorgestelde toekomst
van de belastingtaken door de BEL Combinatie;
b. de door het college opgelegde verplichting tot geheimhouding op de bijlagen 2a t/m 2g van dit
raadsvoorstel, met betrekking tot het voornemen van het college tot wijziging van de uitvoering van de
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belastingtaken, te bekrachtigen.
De raad besluit beslispunt b van het voorstel te schrappen.
De raadsfracties maken het gevoelen en de meningen kenbaar omtrent de inhoud van bijlage 1 van het
voorstel.
De motie van de fracties D66, LL, VVD en CDA wordt met 8 stemmen voor (D66, LL, VVD, CDA) en 5
stemmen tegen (LB) aangenomen.
Wethouder Calis zegt de raad een toelichting inzake de criteria voor outsourcen van taken toe.
7.2

Bestemmingsplan Centrum Laren 2018
Voorstel:
1. In te stemmen met de `Nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen’;
2. Het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen;
3. Geen exploitatieplan vast te stellen;
4. Het college te machtigen om de gemeente in de verdere procedure te vertegenwoordigen.
Het amendement van alle fracties inzake wijziging van de verbeelding ten aanzien van alle Brinken, de
percelen Oosterend 7-9, Plein 1945-35 en Naarderstraat 11-13 wordt unaniem aangenomen.
Het amendement van de fracties LL en LB inzake schrappen artikel 21.3.2 wordt unaniem aangenomen.
Het amendement van de fractie van de VVD inzake dienstwoningen voor de brandweer wordt unaniem
aangenomen.
Het amendement van de fractie LL inzake het perceel Kerklaan 31-31a wordt unaniem aangenomen.
De raad besluit unaniem conform het door de amendementen gewijzigde voorstel.

7.3

Programmaplan Implementatie Omgevingswet
Voorstel:
In te stemmen met het programmaplan.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

7.4

Gescheiden afvalinzameling op scholen
Voorstel:
1. het gescheiden afhalen van afval bij scholen, met uitzondering van restafval, te verklaren tot algemeen
belang van in het kader van artikel 25h, lid 6, van de Mededingingswet;
2. dit besluit voor drie jaar te laten gelden, tot en met 31 december 2022;
3. burgemeester en wethouders een mandaat te geven van de afhandeling van eventuele bezwaar- en
beroepschriften naar aanleiding van bovengenoemd besluit.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

7.5

Arbeidsmarktbewerkingsplan “Werken aan werk” 2019-2022
Voorstel:
1. Het arbeidsmarktbewerkingsplan “Werken aan Werk” vast te stellen;
2. Hiervoor éénmalig € 76.359 te verstrekken aan de Regio Gooi en Vechtstreek;
3. Hiervoor meerjarig € 29.226 budget beschikbaar te stellen voor lokale inzet;
4. Punten 2 en 3 te dekken uit de reserve Sociaal Domein en dit in de begroting 2019 op te nemen
conform bijgevoegde begrotingswijziging 2019;
5. De hoogte van de daadwerkelijke onttrekking aan de reserve te laten bepalen door de werkelijke
kosten, waarover in de desbetreffende jaarrekening verantwoording wordt afgelegd.
Het amendement van de fractie van de VVD wordt unaniem aangenomen. Mevrouw Niekus legt een
stemverklaring af. De raad besluit unaniem conform het door het amendement gewijzigde voorstel.

7.6

Wijzigen Financiële Verordening ex artikel 212 Gemeentewet
Voorstel:
1. de Financiële Verordening gemeente Laren 2020 vast te stellen;
2. conform artikel 13, lid 2 van de Financiële Verordening 2020 de volgende saldi te muteren bij
resultaatbepaling:
- het saldo kostendekkendheid afvalstoffenheffing te verrekenen met de reserve
afvalstoffenheffing;
- het saldo kostendekkendheid rioolheffing te verrekenen met de reserve riolering;
3. de huidige Financiële Verordening gemeente Laren 2017 in te trekken.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

7.7

Belastingverordeningen Laren 2020
Voorstel:
De volgende belastingverordeningen vast te stellen:
 Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2020
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 Verordening Precariobelasting 2020
 Verordening Afvalstoffenheffing 2020
 Verordening Rioolheffing 2020
 Verordening Begraafrechten 2020
 Verordening Hondenbelasting 2020
 Verordening Marktgelden 2020
De heer Wegter legt een stemverklaring af. De raad besluit met 10 stemmen voor (LB, CDA, D66, VVD)
en 3 stemmen tegen (LL) conform het voorstel.
7.8

Legesverordening Laren 2020
Voorstel:
De Legesverordening 2020, met bijbehorende tarieventabellen onderdeel A en B, vast te stellen.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

7.9

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Laren 2019
Voorstel:
Vaststellen van de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Laren 2019.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

7.10

Begrotingswijziging begroting 2020 gemeente Laren
Voorstel:
1. In te stemmen met het verwerken van financiële effecten van de septembercirculaire 2019 voor het
begrotingsjaar 2020 en de meerjarige financiële effecten door te leiden naar de kadernota 2021-2024;
2. In te stemmen met de bijstelling van het OZB-budget niet-woningen en de meerjarige financiële effecten
door te leiden naar de kadernota 2021-2024;
3. De 2e begrotingswijziging 2020 vast te stellen en daarmee samenhangende meerjarige effecten te
verwerken in de kadernota 2021-2024.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

7.11

Lidmaatschap BEL Combinatie WSGO
Voorstel:
Geen wensen of bedenkingen kenbaar te maken aan het AB van de BEL Combinatie over het lidmaatschap
van de WSGO.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

8.

Moties vreemd aan de orde van de dag
De motie van alle fracties inzake het Gemeentefonds wordt unaniem aangenomen.
De motie van de fracties LB, VVD en LL inzake het perceel Vredelaan 9 wordt unaniem aangenomen.
Sluiting

Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 29 januari 2020.

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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