Concept besluitenlijst extra openbare raadsvergadering 9 september 2020
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting : 00.00 uur
Locatie : raadzaal BEL-kantoor gemeente Eemnes
Aanwezig:

Voorzitter:
Griffier:
Wethouders:

Larens Behoud - Wim van der Zwaan, Karel Loeff, Sean Bogaers, Hans van Goozen, Eric
Hurink
Liberaal Laren - Jacqueline Timmerman-Hamers (vanaf 23.50 uur), 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), Ton Stam (wethouder VVD), Karin van Hunnik (Larens Behoud,
vanaf 20.30 uur)

1.

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Attentie wordt gevraagd voor de
coronavoorschriften en het livestreamen van de vergadering. Een korte uitleg wordt gegeven over de reden
van deze extra raadsvergadering en de vergaderorde die wordt gehanteerd. Er zijn moties ontvangen van de
fracties D66, Liberaal Laren en de VVD. Wethouder Van Hunnik komt later i.v.m. de opening van een
tentoonstelling in het Singer.
Mevrouw Timmerman heeft een bericht van verhindering gestuurd. Zij laat weten niet aanwezig te kunnen
zijn i.v.m. een coronatest. Het bericht wordt voorgelezen door de griffier.
De heer Hurink spreekt een persoonlijke boodschap uit.

2.

Debat berichtgevingen Brinkplan (verzoek drie raadsleden o.g.v. artikel 17 Gemeentewet)
De fractie van D66 dient een motie van afkeuring in. De motie wordt naar aanleiding van de
beraadslagingen gewijzigd in een motie van treurnis. De motie wordt met 6 stemmen voor (D66, Groen
Laren, LL, CDA) en 8 stemmen tegen (LB, VVD) verworpen. De leden Van der Zwaan, Loeff en De
Bondt leggen een stemverklaring af.

3.

Toelichting college op raadsinformatiebrief d.d. 21 augustus 2020
De motie van de fractie D66 wordt met 7 stemmen voor (D66, Groen Laren, LB) en 8 stemmen tegen (LL,
VVD, CDA) verworpen.
De motie van de VVD wordt naar aanleiding van de beraadslagingen aangepast: in het dictum wordt de zin
“regulier onderhoud en bodemverbetering wordt gerealiseerd” toegevoegd. De aangepaste motie wordt met
8 stemmen voor (VVD, LL, CDA) en 7 stemmen tegen (LB, Groen Laren, D66) aangenomen.
De motie van LL vervalt vanwege aansluiting bij de aangepaste motie van de VVD.
Het college van B&W zal in de raadsvergadering van 30 september een voorstel voor intrekking van het
raadsbesluit van 24 juni 2020 voorleggen, alsmede voor maatregelen ten aanzien van het onderhoud van de
Brink die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd.
Sluiting

Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 30 september 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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