Concept besluitenlijst openbare raadsvergadering 26 juni 2019
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting : 23.15 uur
Locatie : raadzaal Raadhuis gemeente Laren
Aanwezig:

Voorzitter:
Griffier:
Wethouders:
Afwezig:

Larens Behoud - Wim van der Zwaan, Sean Bogaers, Karel Loeff, Eric Hurink, Hans van
Goozen, Bart Vos
Liberaal Laren - Maria Klingenberg-Klinkhamer, Evert de Jong
VVD - Johan de Bondt, Hans Faas, Désirée Niekus
CDA - Erwin van den Berg
D66 - Nico Wegter (vanaf 20.10 uur)
Rinske Kruisinga
Corry Holtslag
Peter Calis (Larens Behoud), Karin van Hunnik (Larens Behoud) Ton Stam (VVD)
Jacqueline Timmerman (Liberaal Laren), Rik Snoek (Liberaal Laren)

1.

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heer Snoek i.v.m. een
onverwachte ziekenhuisopname, het gaat inmiddels beter met hem. Ook mevrouw Timmerman is herstellende. De
heer Wegter komt wat later. Er zijn vragen ontvangen van de fractie VVD inzake de bestuursrapportage 2018
Sociaal Domein en van de fractie Liberaal Laren inzake de raadsinformatiebrief LMHC. Voor agendapunt 7.3 is een
amendement ontvangen van de regioambassadeurs van Laren en een motie van de fractie D66. De agenda wordt
conform vastgesteld.

2.

Mededelingen / Voortgang grote projecten
Wethouder Van Hunnik inzake de informatieavonden over de AED’s in de brandweerkazerne op 2 en 8 juli en de
bijeenkomst van de Rekenkamercommissie BEL op 4 juli in het BEL-kantoor waar het rapport toegang jeugd en
Wmo zal worden gepresenteerd.
Wethouder Stam inzake een oproep voor aanstaande maandagavond voor de 2de bijeenkomst ontwikkeling kaders
Rabobank en de onrust op facebook over GAD afvalbakken op de plek van de bloemenman (deze worden daar niet
geplaatst).

3.

Beantwoording vragen
De fractie van de VVD heeft vragen ter mondelinge beantwoording ingediend over de bestuursrapportage 2018
Sociaal Domein. In verband met de gedetailleerdheid van de vragen wordt ingestemd met schriftelijke
beantwoording vóór 3 juli.
De fractie Liberaal Laren heeft vragen ter mondelinge beantwoording ingediend over de raadsinformatiebrief inzake
het verzoek van de Larensche Mixed Hockey Club. De vragen worden beantwoord door wethouder Stam.

4.

Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Wethouder van Hunnik inzake de persaandacht voor het kort geding dat gisteren heeft gediend in de rechtbank van
Lelystad tussen thuiszorgorganisatie Vitaal en de regio inzake hogere tarieven. De uitspraak wordt verwacht op 15
juli aanstaande.

5.

Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering d.d. 29 mei 2019
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

6.

Vaststellen lijst ingekomen stukken
De lijst wordt conform vastgesteld.
N.a.v. de vraag van mevrouw Klingenberg wordt besloten de brief over de houtrookoverlast (III-7) in het presidium
te brengen om te bepalen of bespreking van de brief in de commissie is gewenst.

7.

Raadsvoorstellen:

7.1

Onrechtmatigheden aanbestedingen 2018 aanvulling
Voorstel:
De geconstateerde onrechtmatigheden bij de aanbestedingen die vallen onder het lokale inkoopbeleid goed te
keuren.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.
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7.2

Vaststellen Jaarrekening 2018 gemeente Laren
Voorstel:
1. De grondexploitatie Smeekweg met een winstneming ad. € 28.212 af te sluiten per 31-12-2018 en daarmee in te
stemmen met de reeds opgenomen vertaling hiervan in de jaarstukken 2018;
2. De jaarstukken 2018 vast te stellen met een voordelig saldo van € 3.481 (bruto resultaat);
3. Het nadelige resultaat van het Sociaal Domein 2018 ad. € 518.733 te onttrekken aan de bestemmingsreserve
Sociaal Domein;
4. De budgetoverhevelingen 2018 naar 2019 ten laste van het resultaat ad. € 262.745 toe te voegen aan de
Algemene reserve;
5. Het voordelig saldo ad. € 3.481 (bruto resultaat) en het overige resultaat ad. € 259.469 (netto resultaat) toe te
voegen aan de Algemene reserve;
6. Kennis te nemen van de controleverklaring en het verslag van bevindingen behorend bij de jaarstukken 2018;
7. De begrotingswijzing 2019 nummer 7 vast te stellen.
De raad besluit unaniem conform het voorstel. De heer Wegter legt een stemverklaring af.

7.3

Regionale strategische samenwerkingsagenda Regio G&V 2019-2022
Voorstel:
1. In te stemmen met de speerpunten voor 2019 – 2022 (de WAT-vraag);
2. Nu niet in te stemmen met de voorstellen zoals vermeld op pagina 23 en verder van het rapport 'Voor inwoners,
met elkaar' (hoofdstuk Randvoorwaarden) ten aanzien van de legitimatie en versterking van de slagkracht (de
HOE-vraag).
Het ingediende amendement van de regioambassadeurs van de raad van Laren wordt aangevuld met een mondeling
amendement van de fractie Liberaal Laren. Het aangepaste amendement wordt unaniem aangenomen.
De raad besluit met 12 stemmen voor (LB, CDA, LL, VVD) en 1 stem tegen (D66) conform het door het
amendement gewijzigde voorstel. De leden De Bondt en Van den Berg leggen een stemverklaring af.
De ingediende motie van de fractie D66 wordt aangepast. De aangepaste motie wordt met 6 stemmen voor (CDA,
LL, VVD, D66) en 7 stemmen tegen (LB, VVD) verworpen. De leden Vos en Bogaers leggen een stemverklaring af.

7.4

Aanvraag Vangnetuitkering BUIG 2018
Voorstel:
1. Instemmen met de in de notitie “Vangnetuitkering Participatiewet 2018 gemeente Laren” door het college van
burgemeester en wethouders beschreven analyse en maatregelen ten behoeve van een besparing van de
uitkeringslasten op het BUIG-budget;
2. De Toetsingscommissie Vangnet Participatiewet 2018 te berichten dat de gemeenteraad van Laren instemt met
de in de notitie “Vangnetuitkering Participatiewet 2018 Gemeente Laren” beschreven analyse en maatregelen
die het college heeft getroffen om tot een tekortreductie te komen op het BUIG-budget.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

7.5

Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019
Voorstel:
De Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019 – gemeente Laren vast te stellen.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

7.6

Aanbesteding integraal beheer Laren
Voorstel:
1. Eenmalig € 59.000 beschikbaar te stellen ter voorbereiding op de aanbesteding 2019;
2. Structureel € 78.000 extra beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het integrale bestek in 2020.
De raad besluit unaniem conform punt 1 van het voorstel. De besluitvorming over punt 2 wordt aangehouden. De
heer Van den Berg legt een stemverklaring af.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 25 september 2019.

mw. C.J.E. Holtslag
griffier

mw. drs. R. Kruisinga
voorzitter
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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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