Concept besluitenlijst openbare raadsvergadering 28 april 2021
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting : 21.56 uur
Locatie : 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, Diederik Sakkers
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), Jan den Dunnen (Larens Behoud), Ton Stam (VVD)

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Aandacht wordt gevraagd voor het
livestreamen van de vergadering, attentie wordt gevraagd voor de afstandseis. Agendapunt 8.6 wordt
n.a.v. het verzoek van de fractie van de VVD afgevoerd van de agenda. De agendapunten 8.1, 8.2 en 8.3
worden behandeld als bespreekstuk. Van de fractie D66 zijn vragen ontvangen voor agendapunt 3. Van
de fractie Groen Laren is een amendement ontvangen voor agendapunt 8.5 en van de fractie LL een motie
vreemd aan de orde van de dag. De motie wordt gevoegd bij de agenda. De agenda wordt gewijzigd
vastgesteld.

2. Mededelingen
Wethouder Den Dunnen inzake twee aanmeldingen vanuit Laren om zitting te nemen in de adviesraad
Sociaal Domein.
Raadslid Timmerman inzake de voortgang van de sollicitatieprocedure voor de nieuwe griffier.

3. Beantwoording vragen
De fractie van D66 heeft vragen ingediend inzake asfalteringswerkzaamheden. Wethouder Stam
beantwoordt de vragen.
De fractie van D66 heeft vragen ingediend inzake bezwaarschriften OZB 2021. Wethouder Calis
beantwoordt de vragen.

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

5. Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering d.d. 31 maart 2021
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

6. Vaststellen lijst ingekomen stukken
De lijst wordt conform vastgesteld.
Op verzoek van mevrouw Timmerman wordt ingekomen stuk III-B3 - mailbericht inzake motie herstel
positie raad in GR Regio GV n.a.v. Doelgroepenvervoer - geagendeerd voor het presidium.

7. Bekrachtiging geheimhouding Grondexploitatie + risicoanalyse Crailo 2021
Voorstel:
De op grond van artikel 25, lid 2, Gemeentewet juncto artikel 10, lid 2, sub b en g, van de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob), door het college opgelegde geheimhouding inzake de aan de raad
overgelegde Grondexploitatie + risicoanalyse Crailo 2021 d.d. 16-02-2021, te bekrachtigen (artikel 25,
lid 3 Gemeentewet).
De raad besluit unaniem conform het voorstel.
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8. Raadsvoorstellen
8.1 Overheveling budgetten 2020 naar 2021 gemeente Laren
Voorstel:
1. Akkoord te gaan met het overhevelingsvoorstel (totaal € 1.715.386) van 2020 naar 2021;
2. De overhevelingsverzoeken als volgt te dekken:
 € 405.259 via de algemene reserve;
 € 23.121 via de bestemmingsreserve verzoeken diverse scholen;
 € 130.000 via de bestemmingsreserve sport- en accommodaties;
 € 20.000 via de bestemmingsreserve sociaal domein;
 € 237.100 via de bestemmingsreserve klimaat- en duurzaamheidsbeleid;
 € 879.840 via de bestemmingsreserve maatschappelijk steunfonds Covid-19;
 € 20.066 via de vooruit ontvangen subsidies;
3. De 6e begrotingswijziging 2021 vast te stellen.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

8.2 ENSIA verantwoording DigiD en Suwinet
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de ENSIA verantwoordings-rapportages DigiD en Suwinet 2020, de
raadsinformatiebrief, de collegeverklaring en de daarbij behorende bijlagen.
2. De geheimhouding ten aanzien van de bij het voorstel behorende bijlagen met betrekking tot de ENSIA
verantwoordingsrapportages DigiD en Suwinet 2020, de raadsinformatiebrief, de collegeverklaring en de
bijlagen met betrekking tot de informatieveiligheid, op grond van artikel 25, lid 3, Gemeentewet te
bekrachtigen.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

8.3 Beleid Informatieveiligheid 2021 en ENSIA verantwoording 2020
Informatieveiligheid
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de Bestuurlijke rapportage ENSIA PowerPoint, de ENSIA
Verantwoordingsrapportage-BIO---2020-BLC-EMS-LRN 24-03-2021, het IV dashboard Q3 en Q4 2020,
het jaarplan IB (informatieveiligheid beleid), het Plan van aanpak Privacy BEL combinatie 2021-2022,
het Projectenoverzicht A3 privacy pva 2021-2022 en het herijkte Beleid Informatieveiligheid.
2. De geheimhouding ten aanzien van de bij het voorstel behorende bijlagen met betrekking tot de ENSIA
verantwoordingsrapportages Informatieveiligheid, de raadsinformatiebrief en de bijlagen met betrekking
tot de informatieveiligheid en privacy, op grond van artikel 25, lid 3, Gemeentewet te bekrachtigen.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

8.4 Vaststelling bestemmingsplan Onderstation Crailo
Voorstel:
1. In te stemmen met de Nota van Beantwoording ontwerpbestemmingsplan ‘Onderstation Crailo’;
2. Geen exploitatieplan vast te stellen ten behoeve van bovengenoemd bestemmingsplan;
3. Het bestemmingsplan ‘Onderstation Crailo’, overeenkomstig de geometrisch bepaalde
planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0417.LRNOnderstationCra-va01 met
bijbehorende bestanden en volledige papieren verbeelding, gewijzigd vast te stellen
overeenkomstig de Nota van Beantwoording, zoals bedoeld onder 1;
4. Het college te machtigen in eventuele verdere procedures op grond van de Wet ruimtelijke ordening,
die naar aanleiding van dit besluit worden gevoerd, in rechte schriftelijk en mondeling te
vertegenwoordigen.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

8.5 Uittredingsovereenkomst GNR Amsterdam en Gooise gemeenten
Voorstel:
1. Kennis te nemen van het onderhandelingsresultaat uittreden Amsterdam uit het GNR, de
uittredingsovereenkomst en de Gooise Natuuragenda;
2. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de uittredingsovereenkomst Amsterdam en de Gooise
Natuuragenda.
Het amendement van de fractie Groen Laren inzake de hoogte van de uittreedsom wordt met 5 stemmen
voor (Groen Laren, LL) en 10 stemmen tegen (LB, VVD, CDA, D66) verworpen.
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Het voorstel wordt met 10 stemmen voor (LB, VVD, CDA, D66) en 5 stemmen tegen (LL, Groen Laren)
aangenomen.

8.6 Waterberging Coeswaarde
Afgevoerd van de agenda.

8.7 Zienswijze t.a.v. voorstel transitiecommissie MRA
Voorstel:
1. Een instemmende reactie te geven op de conceptzienswijze van de regio Gooi & Vechtstreek op de
voorstellen van de transitiecommissie MRA;
2. Daarbij wel te vragen om in die zienswijze extra aandacht te hebben voor het uitgangspunt dat de
MRA gebaseerd is op vrijwillige samenwerking waarbij:
a. de positie van de raad aan het hoofd van de gemeente niet beperkt wordt,
b. de bijdrage het liefst gelijk blijft, maar in ieder geval niet verder toeneemt dan maximaal met het
inflatiepercentage,
c. de MRA duidelijk maakt op welke wijze de focus op de genoemde doelen gerealiseerd wordt en
voorkomen wordt dat (zoals de MRA zelf schrijft) de MRA “alle regionale kwesties naar zich toe
trekt”;
3. Het college te verzoeken dit standpunt binnen de regio Gooi & Vechtstreek in te brengen.
Het voorstel wordt met 15 stemmen voor (LB, VVD, LL, D66, CDA, Groen Laren) aangenomen.

8.8 Preventie- en Handhavingsplan alcohol en drugs 2021 t/m 2024
Voorstel:
Het Preventie- en Handhavingsplan alcohol en drugs 2021 t/m 2024 vast te stellen.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

8.9 Ontwerpbegroting 2022 en 1e begrotingswijziging 2021
Voorstel:
1. geen zienswijze in te dienen en daarmee in te stemmen met de Ontwerpbegroting 2022
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek;
2. geen zienswijze in te dienen en daarmee in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2021
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek;
de bijdrage OFGV 2022 en volgende jaren op te nemen in de begroting van 2022 en volgende jaren.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

9. Moties vreemd aan de orde van de dag
De motie van de fractie Liberaal Laren inzake borstonderzoek voor vrouwen wordt redactioneel
aangepast: punt 1 van het dictum wordt aangevuld met de tekst “zo mogelijk via de regio”. De aangepaste
motie wordt unaniem aangenomen.

10. Sluiting
Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 26 mei 2021.

mw. C.J.E. Holtslag
griffier

dhr. drs. N. Mol
voorzitter

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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