Concept besluitenlijst openbare raadsvergadering 30 september 2020
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting : 22.30 uur
Locatie : raadzaal BEL-kantoor gemeente Eemnes
Aanwezig:

Voorzitter:
Griffier:
Wethouders:
Afwezig:

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

1.

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering. Mededeling wordt gedaan van het dringende advies van premier Rutte.
Verzocht wordt een mondkapje te dragen bij verplaatsingen. Aandacht wordt gevraagd voor het
livestreamen van de vergadering, in de hal is beeld aanwezig. De heer Bogaers is verhinderd. Voor
agendapunt 7.12 is een amendement ontvangen van de fractie van de VVD. Er zijn twee moties `vreemd
aan de orde’ ontvangen, van de fractie van D66 en van de fracties VVD, LB, D66, CDA en LL. Op
verzoek van de heer Wegter worden de agendapunten 7.2, 7.3 en 7.6 geagendeerd als bespreekstuk. De
agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

2.

Mededelingen / Voortgang grote projecten
Wethouder Stam inzake het besluit van de raad van Eemnes over steun aan Maggy Lekeux i.r.t. de gestelde
voorwaarde door Laren.
Wethouder Calis inzake de voortgang in de werkzaamheden voor de begroting en de te plannen
bijeenkomst van de financiële werkgroep.
Wethouder Van Hunnik inzake de gevolgen van de tweede coronagolf voor de gemeenschap en het
verzoek aan Versa zich actief op te stellen.
De voorzitter inzake diverse bijeenkomsten met de Veiligheidsregio’s G&V en Flevoland, vuurwerk i.r.t.
de actualisatie van de APV en een voorstel dit onderwerp te behandelen in de commissie a.d.h.v. een
raadsinformatiebrief.

3.

Beantwoording vragen
Er zijn geen vragen ontvangen.

4.

Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Wethouder Van Hunnik inzake de raadsinformatiebrief die zal worden verstuurd aangaande de
bezuinigingsmaatregelen binnen het Sociaal Domein.
Wethouder Stam inzake het beschikbaar komen van een budget voor ketenmobiliteit, de komst van een
regionaal mobiliteitsplan waar de zienswijze van de raden over zal worden gevraagd, gelden die de
provincie beschikbaar heeft gesteld voor de fietsoversteek bij La Place en, naar verwachting, de bespreking
van de Grondstoffenvisie in commissie en raad van oktober en het Koersdocument in commissie en raad
van november.

5.

Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering d.d. 24 juni en 9 september 2020
De besluitenlijsten wordt conform vastgesteld.

6.

Vaststellen lijst ingekomen stukken
De lijst wordt conform vastgesteld.
Toezegging voorzitter n.a.v. de vraag van mevrouw Klingenberg inzake de brief (II-6) van dhr. Elema: in
de eerstvolgende commissievergadering wordt een mondelinge reactie gegeven.

7.

Raadsvoorstellen:

7.1

Zienswijze Jaarrekening en resultaatbestemming 2019 OFGV
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Voorstel:
1. geen zienswijze in te dienen op de voorgestelde resultaatbestemming 2019 OFGV;
2. in te stemmen met en verzending van de raadsbrief zienswijze procedure resultaatbestemming 2019
OFGV.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.
7.2

Ontwerp Regionaal Beleidsplan 2021-2024 Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio GV
Voorstel:
1. De zienswijze op het ontwerp Beleidsplan 2021-2024 Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio
Gooi en Vechtstreek vast te stellen.
2. De zienswijze te verzenden naar de veiligheidsregio.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

7.3

Verbetering besluitvorming Regionale Samenwerkingsagenda
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de voorstellen vanuit de regionale werkgroep met raadsleden tot verbetering van
de besluitvorming met de gemeenteraden rond de RSA opgaven overeenkomstig het advies nr.
20.0003241;
2. Genoemde adviezen te onderschrijven inclusief de door de griffiers aangedragen toevoeging;
3. Commitment te vragen aan alle betrokken gremia om hier uitvoering aan te geven.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

7.4

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2020
Voorstel:
1. De Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Laren 2019 in te trekken.
2. De Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Laren 2020 vast te stellen,
met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

7.5

Verordening op de Rekenkamercommissie gemeente Laren 2020
Voorstel:
Vaststellen Verordening op de Rekenkamercommissie gemeente Laren 2020.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

7.6

Werkplan en Begroting 2021 Metropoolregio Amsterdam
Voorstel:
1. in te stemmen met de verhoging van de bijdrage van € 1,50 naar € 1,53 per inwoner;
2. in te stemmen met het werkplan en de begroting 2021.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

7.7

Actualiseren archiefdocumentatie en verantwoordingsrapportage van de archivaris over 2019
Voorstel:
1. De Archiefverordening gemeente Laren 2020 vast te stellen;
2. Kennis te nemen van:
 De Beheerregeling informatiebeheer Laren 2020;
 De Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer Laren 2020;
 Het Toezichtrapport over het informatiebeheer in 2019;
 De brief van 14 januari 2020 van de provincie N.H. met de bevindingen.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

7.8

ENSIA verantwoording m.b.t. Baseline Informatie Veiligheid Nederlandse Gemeenten 2020
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de informatienota, de ENSIA verantwoordingsrapportage BIG 2019, het dashboard
IV Q1 en Q2 2020 en de AVG rapportage 2019.
2. De geheimhouding ten aanzien van de informatienota en de daarbij behorende bijlagen met betrekking
tot de informatieveiligheid, op grond van artikel 25, lid 3 Gemeentewet te bekrachtigen.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

7.9

Actualisatie samenstelling raadscommissies
Voorstel:
De samenstelling van raadscommissie R&I en raadscommissie M&F vast te stellen, conform het
bijgevoegde geactualiseerde overzicht.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.
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7.10

Actualisatie Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
Voorstel:
Vaststellen van de `Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Laren 2020’.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

7.11

Geactualiseerde Gemeenschappelijke Regeling BEL Combinatie 2020
Voorstel:
In te stemmen met de geactualiseerde Gemeenschappelijke Regeling BEL Combinatie 2020.
De raad besluit met 13 stemmen voor (LB, VVD, LL, D66. CDA) en 1 stem tegen (Groen Laren) conform
het voorstel.

7.12

Zienswijze begroting 2021 Goois Natuurreservaat
Voorstel:
Het inzenden van een zienswijze. De zienswijze heeft 2 componenten:
a) Het GNR op te roepen met het verzoek qua financiën rekening te houden met de financiële positie van
de gemeente Laren;
b) Het GNR te wijzen op de financiële risico’s verbonden aan de te verwachten (eventuele) uittreding van
2 participanten voor de achterblijvende participanten waaronder de gemeente Laren.
Het door de VVD ingediende amendement wordt naar aanleiding van de beraadslagingen op een aantal
punten tekstueel aangepast. De fractie van het CDA wordt mede indiener. Het aangepaste amendement
wordt met 9 stemmen voor (VVD, CDA, LB, D66) en 5 stemmen tegen (LL, Groen Laren) aangenomen.
De leden Klingenberg en Vos leggen een stemverklaring af.
Het door het amendement gewijzigde voorstel wordt met 9 stemmen voor (VVD, CDA, LB, D66) en 5
stemmen tegen (LL, Groen Laren) aangenomen.

8.

Moties vreemd aan de orde van de dag
De motie van D66 inzake het Masterplan wordt naar aanleiding van de beraadslagingen aangepast: punt 1
van het dictum wordt geschrapt. De aangepaste motie wordt met 2 stemmen voor (D66, Groen Laren) en
12 stemmen tegen (LB, VVD, CDA, LL) verworpen.
De motie van de fracties VVD, LB, D66, CDA en LL inzake inwonersaantallen wordt met 13 stemmen
voor en 1 stem tegen (Groen Laren) aangenomen.
Sluiting

Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 28 oktober 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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