Besluitenlijst openbare raadsvergadering 16 december 2020
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting : 22.31 uur
Locatie : digitaal vanuit raadzaal BEL-kantoor gemeente Eemnes
Aanwezig:

Voorzitter:
Griffier:
Wethouders:

Larens Behoud - Wim van der Zwaan, Karel Loeff, Hans van Goozen, Eric Hurink, Sean
Bogaers
Liberaal Laren - Jacqueline Timmerman-Hamers, Rik Snoek, Evert de Jong, Maria KlingenbergKlinkhamer
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), Ton Stam (VVD)

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de digitale vergadering en heet alle deelnemers welkom. De raadsleden wordt verzocht zich bij
het opnoemen van de naam present te melden en de microfoons gesloten te houden wanneer niet het woord wordt
gevoerd. De heer Loeff zal bij agendapunt 2 een mededeling doen over de voordracht door LB van een nieuwe
wethouder. Dank wordt uitgesproken aan de raadsleden die hebben meegeholpen met de kerststollenactie. Ten
behoeve van de vergaderorde wordt meegedeeld dat spreektijd zal worden gehanteerd. In verband met het stemmen
wordt verzocht in de eerste termijn reeds aan te geven of een voorstel wordt gesteund. Agendapunt 8.8 wordt op
advies van commissie M&F niet behandeld. Van de fractie VVD is een amendement ontvangen voor agendapunt
8.6. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld

2. Mededelingen
Raadslid Loeff inzake het proces en de voordracht door de fractie Larens Behoud van de heer Jan den
Dunnen als wethouder voor de gemeente Laren.
De voorzitter inzake de extra presidiumvergadering die in dit kader is gepland.
Wethouder Stam inzake de brief die is toegestuurd over snoeiwerkzaamheden op de Brink, de
bijeenkomst donderdagavond over duurzaamheid en de te ontvangen raadsinformatiebrief over de
reconstructiewerkzaamheden Vredelaan en Steffenskamp.
Wethouder Calis inzake de aansluiting van Laren gevolgd door Blaricum en Eemnes bij Operatie Steenbreek en een
komende bijeenkomst met betrekking tot de invulling van het lidmaatschap.

3. Beantwoording vragen
Er zijn geen vragen ontvangen.

4. Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Wethouder Stam inzake de gratis verstrekking binnenkort van de PMD-zakken en de toegestuurde
raadsinformatiebrief over de stand van zaken inkoop regio.

5. Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering d.d. 25 november 2020
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

6. Vaststellen lijst ingekomen stukken
De lijst wordt conform vastgesteld.
Op verzoek van de heer Vos wordt brief nummer III-A4 inzake dieren in het hertenkamp voorgelegd aan het
presidium t.b.v. agendering voor commissie R&I.

7. Bekrachtigen geheimhouding
Geen.
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8. Raadsvoorstellen
8.1 Actualisatie van de Algemene plaatselijke verordening (APV)
Voorstel:
De Algemene plaatselijke verordening Laren 2018 in te trekken, onder gelijktijdige vaststelling van de
Algemene plaatselijke verordening Laren 2020.
De fractie Groen Laren dient een mondeling amendement in luidende ”het verbod op straatmuzikanten uit
de APV halen”. Het amendement wordt met 3 stemmen voor (Groen Laren, CDA, raadslid Bogaers van
LB) en 11 stemmen tegen (LL, D66, leden De Bondt en Faas van de VVD, leden Van Goozen, Hurink,
Loeff en Van der Zwaan) verworpen.
De raad stemt unaniem conform het voorstel.

8.2 Belastingverordeningen 2021 Laren
Voorstel:
De volgende belastingverordeningen vast te stellen:
1. Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2021
2. Verordening Precariobelasting 2021
3. Verordening Afvalstoffenheffing 2021
4. Verordening Rioolheffing 2021
5. Verordening Begraafrechten 2021
6. Verordening Hondenbelasting 2021
7. Verordening Marktgelden 2021.
De raad stemt met 8 stemmen voor (CDA, LB, leden De Bondt en Faas van de VVD) en 6 stemmen tegen
(LL, Groen Laren, D66) conform het voorstel. De leden Wegter, Van den Berg en De Jong leggen een
stemverklaring af.

8.3 Krediet renovatie Kerklaan 1
Voorstel:
In te stemmen met:
1- het aangevraagde krediet ad € 108.507,= inzake renovatie Kerklaan 1;
2- het activeren van een gedeelte ten hoogte van € 82.400,= en het overige ten laste van de exploitatie
te brengen;
3- de 16e begrotingswijziging 2020 Laren inzake activering renovatie Kerklaan 1.
De raad stemt unaniem conform het voorstel.
8.4 Herontwikkeling Stationsweg 1
Voorstel:
1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de aanvraag omgevingsvergunning voor
de realisatie van 12 appartementen op het perceel Stationsweg 1.
2. De ontwerpverklaring van geen bedenking aan te merken als definitieve verklaring van geen
bedenkingen, als er geen zienswijzen tegen de verklaring worden ingediend.
3. Geen exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening, vast te stellen.
De raad stemt met 9 stemmen voor (CDA, LB, D66, leden De Bondt en Faas van de VVD) en 5 stemmen
tegen (LL, Groen Laren) conform het voorstel.

8.5 Stedenbouwkundige visie en grondexploitatie locatie (voormalige) Ligweide
Voorstel:
1. De "Stedenbouwkundige verkenning, Locatie Ligweide te Laren" vast te stellen;
2. Een keuze te maken uit ontwerpvariant A of B;
3. De "Grondexploitatie Ligweide" met toelichting, zijnde stukken waar het college voor een periode van
drie jaar een verplichting tot geheimhouding op heeft gelegd, bekrachtigd in de openbare
raadsvergadering van 6 november 2020, vast te stellen.
De raad stemt met 10 stemmen voor (CDA, LB, Groen Laren, D66, leden De Bondt en Faas van de VVD)
en 4 stemmen tegen (LL) conform het voorstel, waarbij de meerderheid kiest voor variant A. Raadslid
Bogaers legt een stemverklaring af.
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8.6 Derde tussenstand koersdocument regio Gooi en Vechtstreek
Voorstel:
1. De derde tussenstand van het koersdocument voor kennisgeving aan te nemen;
2. Te besluiten wensen en bedenkingen te uiten.
Alle raadsfracties sluiten zich aan bij het amendement van de VVD, inhoudende toevoeging van
beslispunt 3 waarin de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad van Laren worden aangegeven. Het
amendement wordt unaniem aangenomen.
De raad stemt unaniem conform het door het amendement gewijzigde voorstel. Raadslid Wegter legt een
stemverklaring af.

8.7 Grondbeleid 2021-2031
Voorstel:
De Nota Grondbeleid 2021-2031 vast te stellen.
De raad stemt unaniem conform het voorstel.

8.8 Bestuursrapportage en begrotingswijziging regio G&V
Voorstel:
Geen zienswijze in te brengen ten aanzien van de begrotingswijziging 2020-21 van de regio G&V met
betrekking tot de regioconservator.
Het voorstel is van de agenda afgevoerd

8.9 Beleidsregels Coronafonds/begrotingswijzigingen 2020
Voorstel:
1. in te stemmen met bijgaande begrotingswijziging 13 gemeente Laren inzake bestemmingsreserve
‘Maatschappelijk Steunfonds COVID-19’ zoals geaccordeerd door de raad in zijn vergadering van 6
november jl. (zie bijlage 1);
2. het college opdracht te verlenen bestedingen uit het Steunfonds te doen op basis van vast te stellen
beleidsregels zoals opgenomen bij dit voorstel als bijlage 2, waarbij in ieder geval (1) matching mogelijk
is voor bijdragen uit het Mondriaanfonds en het Noodfonds culturele infrastructuur van de Provincie
Noord-Holland, zodat voor Singer-Laren en Stichting Hart van Laren de gevraagde bijdrage veilig
gesteld kan worden en waarbij (2) corona gerelateerde tekorten bij De Biezem kunnen worden
gecompenseerd;
3. in te stemmen met bijgaande begrotingswijziging 14 gemeente Laren inzake het in de exploitatie 2020
verantwoorden van het in de bestemmingsreserve ‘Maatschappelijk Steunfonds COVID-19’ gestorte
bedrag, zodat daaruit rechtmatig te zijner tijd bijdragen aan aanvragers uitbetaald kunnen worden
(bijlage 3).
De raad stemt unaniem conform het voorstel.

8.10 Legesverordening 2021 Laren
Voorstel:
De Legesverordening 2021 met bijbehorende tarieventabellen A en B vast te stellen.
De raad stemt unaniem conform het voorstel.

8.11 RRE: subsidieregeling kleine maatregelen
Voorstel:
1. het ontvangen subsidiebedrag van € 139.539 voor 2021 beschikbaar te stellen;
2. vaststellen van het subsidieplafond van de regeling op € 139.539;
3. de eigen bijdrage van € 22.816 voor 2021 beschikbaar te stellen ten laste van het budget voor
Klimaatmiddelen: kostensoort overige goederen en diensten (onderdeel regio gv);
4. de 2e begrotingswijziging van 2021 vast te stellen.
De raad stemt unaniem conform het voorstel.

9. Sluiting
Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 27 januari 2021.

mw. C.J.E. Holtslag
griffier

dhr. drs. N. Mol
voorzitter
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De vergadering is per agendapunt te beluisteren via de raadsinformatiesite van gemente Laren. Het besprokene is
terug te lezen in het aangekoppelde audiotranscript
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