Besluitenlijst openbare raadsvergadering 24 november 2021
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting : uur
Locatie : raadzaal BEL-kantoor gemeente Eemnes
Aanwezig:

Afwezig:
Voorzitter:
Griffier:
Wethouders:

1.

Larens Behoud - Wim van der Zwaan, Karel Loeff, Hans van Goozen, Eric Hurink,
Jacobse
Liberaal Laren - Rik Snoek, Evert de Jong, Diederik Sakkers
VVD - Désirée Niekus, Hans Faas, Johan de Bondt
CDA - Erwin van den Berg
Groen Laren - Bart Vos
D66 - Nico Wegter
Liberaal Laren - Jacqueline Timmerman-Hamers,
Nanning Mol
Willem Nedermeijer
Peter Calis (Larens Behoud), Jan den Dunnen (Larens Behoud), Ton Stam (VVD)

Thijmen

Opening en vaststelling agenda
De agenda wordt conform voorstel vastgesteld met als aanvulling dat 2 moties vreemd aan de orde
van de dag zijn ontvangen, de motie Bevoegdheden afvalverwerking en de motie Woonplicht koper
die zijn geagendeerd als agendapunt 9.1 en agendapunt 9.2. Agendapunt 8.6
Samenwerkingsafspraken MRA wordt afgehandeld als hamerstuk. De heer Van der Zwaan vraagt
hoe de afhandeling van toezeggingen besproken kan worden. Dit kan via het presidium in een
commissievergadering.

2.

Mededelingen
Wethouder Den Dunnen doet verslag van zijn interview met de Gooi en Eemlander.
Wethouder Calis meldt dat in het komende Larens Journaal een gecorrigeerd overzicht staat van de
gemeentelijke financiën zoals toegezegd in de begrotingsraad.

3.

Beantwoording vragen
De vragen over het regiovervoer naar aanleiding van de RIB Update ontwikkelingen Vervoer Gooi
en Vechtstreek van 8 november van mevrouw Niekus van de VVD zijn door wethouder Den
Dunnen beantwoord. Toegezegd is dat na het vierde kwartaal een overzicht volgt van het WMO
vervoer van Laren.

4.

Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Wethouder Calis meldt dat tussen de GR Gooiergracht en Vijzelgemaal Eemmeer en het
waterschap Amstel Gooi en Vechtstreek een intentieovereenkomst is gesloten waarin is opgenomen
dat het waterschap eigendom en diverse werkzaamheden zal overnemen. De gemeenschappelijke
regeling is nog verantwoordelijk voor 50% van het vastgestelde achterstallige onderhoud. Volgend
jaar volgt een plan met de uitwerking van de overeenkomst.
In het kader van de bespreking van de betrokkenheid van de raden bij de GR Regio Gooi en
Vechtstreek en de governance zullen de heren Broertjes en Mol en bezoek brengen om hierover
van gedachte te wisselen.
Wethouder Den Dunnen meldt dat de raad op korte termijn een RIB kan verwachten over het
bedrijfsplan van Tomin.

5.

Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering d.d. 27 oktober en 5
november
De besluitenlijsten worden conform voorstel vastgesteld.
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6.

Vaststellen lijst ingekomen stukken
De lijst wordt conform voorstel vastgesteld.

7.

Bekrachtigen geheimhouding
Er zijn geen voorstellen aan de raad voorgelegd.

8.

Raadsvoorstellen:

8.1

Hamerstukken
Onderwerp: Wijziging APV Vuurwerkverbod (69)
Voorstel:
1. de effecten van de landelijk aangescherpte vuurwerkregels na de aankomende jaarwisseling
(2021-2022) te beschouwen en te evalueren;
2. na deze evaluatie een besluit te nemen over het alsnog uitvoering geven aan de motie van de
raad door opname van een vuurwerkverbod in de APV.
Het voorstel is aangenomen met 5 stemmen voor van Larens Behoud, 3 stemmen van Liberaal
Laren, 1 stem van D66 en 3 stemmen van de VVD en 1 stem van Groen Laren. De fractie van het
CDA heeft tegen het voorstel gestemd.

8.2

Onderwerp: Begrotingswijziging subsidieconvenant Singer (70)
Voorstel:
De 16de begrotingswijziging vast te stellen
Dit voorstel is geduurde de vergadering als bespreekstuk geagendeerd. Het voorstel is aangenomen
met 5 stemmen voor van Larens Behoud, 1 stem van het CDA, 3 stemmen van Liberaal Laren, 1
stem van D66 en 3 stemmen van de VVD. De fractie van Groen Laren heeft tegen het voorstel
gestemd.

8.3

Onderwerp: Rapport Rekenkamercommissie Inkoop (71)
Voorstel:
1.
kennis te nemen van het Rekenkamerrapport 'Onderzoek inkoop- en aanbestedingsbeleid
BEL-gemeenten';
2.
het college op te dragen voor elke doelstelling in het inkoop- en aanbestedingsbeleid zorg te
dragen:
a.
dat deze specifiek, meetbaar en tijdsgebonden is geformuleerd;
b.
dat er inzicht ontstaat in welke instrumenten beschikbaar zijn om deze te realiseren;
3.
het college op te dragen om met een vast te stellen periodiciteit een rapportage op te laten
stellen over de mate waarin de doelstellingen gegeven de gestelde normen gehaald zijn;
4.
de inzichten over het behalen van de doelstellingen te benutten om de onderbouwing en
verantwoording van het inkoop- en aanbestedingsbeleid te bespreken en te controleren, zorg
hierbij:
a.
vanuit de kaderstellende rol voor meer betrokkenheid van de raad aan de voorkant bij grote
aanbestedingen;
b.
vanuit de controlerende rol voor gerichte vragen om verantwoording over eventuele niet
behaalde doelstellingen of andere opvallende zaken;
5.
het college op te dragen jaarlijks te rapporteren over afwijkingen van het eigen beleid op het
terrein van inkoop en aanbesteden, met een heldere motivering van de afwijkingen;
6.
het gesprek met het college te voeren over de rol van de raad bij het inkoop - en
aanbestedingsbeleid,
7.
aan het college aan te bevelen om:
a.
te sturen op het behalen van de doelstellingen;
b.
concrete handvatten uit te werken voor het behalen van de doelstellingen;
c.
in te zetten op het verder ontwikkelen van de inkoopkalender;
d.
het vastleggen van aanbestedingsdossiers en het contractmanagement
De raad heeft unaniem ingestemd met het voorstel.
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8.4

Bespreekstukken
Onderwerp: Principebesluit huisvesting gemeentebestuur
Voorstel:
1. De voorkeur uit te spreken:
(a)
de raadsvergaderingen voorlopig in het BEL-kantoor te laten plaatsvinden,
(b)
de huisvesting van college en staf in het Brinkhuis in te passen,
(c)
de griffie ook in het Brinkhuis te huisvesten;
2. Daartoe de businesscase nader uit te laten werken in samenhang met de verkoop van het
huidige Raadhuis;
3. €10.000,- beschikbaar te stellen om definitieve besluitvorming voor te bereiden en daartoe
begrotingswijziging 13 vast te stellen.
De fractie van D66 heeft een amendement ingediend voor aanpassing van het eerste beslispunt en
het college de opdracht te geven varianten 2, 3 en 4, incl. de optie “huisvesting gemeentebestuur en
griffie in te passen in het Brinkhuis in een businesscase uit te werken. Hierbij wordt opgemerkt dat
de varianten genoemd zijn in bijlage 5 Overzicht varianten ten behoeve van raadsbijeenkomst 2610van het raadsvoorstel.
Het amendement is aangepast gedurende vergadering. Het derde beslispunt is komen te luiden:
“Het college de opdracht te geven een businesscase voor de varianten 1 tot en met 4, zoals
opgenomen in bijlage 5 Overzicht varianten ten behoeve van raadsbijeenkomst 26-10 uit te
werken.”
De raad heeft unaniem ingestemd met het amendement.
De raad heeft unaniem ingestemd met het geamendeerde voorstel.

8.5

Onderwerp: Vaststelling bp Ligweide (68)
Voorstel
1. Het beeldkwaliteitsplan "Locatie Ligweide te Laren" vast te stellen als aanvullend
welstandskader.
2. Het bestemmingsplan "Ligweide" met identificatienummer NL.IMRO.0417.LRNBPLigweideVa01 (gewijzigd) vast te stellen.
3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te
stellen.
De fractie van Liberaal Laren heeft het amendement Bomeneffectanalyse Ligweide ingediend. De
fractie van het CDA heeft het amendement inzake de uitbreiding van de grondstrook bij de sporthal
ingediend. Daarnaast heeft de CDA fractie de motie Gebruik buitenterrein de Biezem ingediend.
Ten aanzien van het amendement van Liberaal Laren heeft het college toegezegd een
Bomeneffectanayse te laten opstellen.
Voor het amendement Uitbreiding grondstrook van het CDA stemde alleen de fractie van het CDA
en daarmee is het amendement verworpen.
Voor het amendement Bomeneffectanalyse van Liberaal Laren stemde alleen de fractie van
Liberaal Laren en daarmee is het amendement verworpen.
Het voorstel is aangenomen met de stem tegen van Groen Laren.
Voor de motie Gebruik buitenterrein de Biezem stemde de fracties van het CDA en Liberaal Laren
en daarmee is de motie verworpen.

8.6 Onderwerp: Samenwerkingsafspraken MRA (72)
Voorstel:
De samenwerkingsafspraken vast te stellen
De raad heeft unaniem ingestemd met het voorstel.
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9.
Motie vreemd aan de orde van de dag
9.1 Motie VVD en LB Bevoegdheden afvalverwerking
De motie is aangenomen met stemmen tegen van het CDA, D66 en Groen Laren.

9.2 Motie CDA Woonplicht koper
De motie is verworpen met stemmen tegen van de fracties van Larens Behoud, Liberaal
Laren, D66 en de VVD.

10. Sluiting
Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 22 december 2021.

dhr. mr. drs. A.W. Nedermeijer
griffier

dhr. drs. N. Mol
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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