Besluitenlijst openbare raadsvergadering 27 oktober 2021
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting : 23.53 uur
Locatie : raadzaal BEL-kantoor gemeente Eemnes
Aanwezig:

Voorzitter:
Griffier:
Wethouders:

1.

Larens Behoud - Wim van der Zwaan, Karel Loeff, Hans van Goozen, Eric Hurink,
Thijmen
Jacobse
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
Groen Laren - Bart Vos
D66 - Nico Wegter
Nanning Mol
Willem Nedermeijer
Peter Calis (Larens Behoud), Jan den Dunnen (Larens Behoud), Ton Stam (VVD)

Opening en vaststelling agenda
De agenda wordt conform voorstel vastgesteld met als aanvulling dat de besluitvorming over de
Nota kunst en cultuur doorgeschoven wordt naar de raad van 5 november en agendapunt 8.1
daarmee geschrapt wordt.

2.

Mededelingen
De heer Mol vraagt aandacht de RIB kunstcollectie Laren waarin staat dat het college voornemens
is kunst af te stoten. Verder deelt hij mede dat de avond over veiligheid van morgenavond komt te
vervallen.

3.

Beantwoording vragen
De vragen over de jongerenraad van mevrouw Niekus van de VVD zijn door wethouder Den
Dunnen beantwoord. Op verzoek van mevrouw Niekus zal de heer Den Dunnen de suggestie
meenemen om de sportverenigingen ook bij de jongerenraad betrekken.
De vragen over de vergunningverlening inzake papierverzameling van de heer Van den Berg van
het CDA zijn beantwoord door wethouder Calis.

4.

Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Er zijn geen mededelingen.

5.

Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering d.d. 29 september 2021
De besluitenlijst word conform voorstel vastgesteld.

6.

Vaststellen lijst ingekomen stukken
De lijst wordt conform voorstel vastgesteld.

7.

Bekrachtigen geheimhouding
Er zijn geen voorstellen aan de raad voorgelegd.

8.

Raadsvoorstellen:

8.1

Hamerstukken
Onderwerp: Nota Kunst en Cultuur (64)
Voorstel:
De Nota Kunst en Cultuur 2021-2025 vast te stellen.
Het voorstel is van de agenda gehaald.
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8.2

Bespreekstukken
Onderwerp: Beleidsplan kapaanvragen Laren (61)
Voorstel:
1. Het Beleidsplan Kapaanvragen Laren inclusief het afwegingskader (bijlage 1) vast te stellen;
2. Het beleidsplan Kapaanvragen Laren niet eerder in werking te laten treden dan de nog voor
besluitvorming te ontvangen Verordening Fysieke leefomgeving.
De fractie van Liberaal Laren heeft een amendement ingediend met als doel de
kapvergunningsplicht voor bomen met een doorsnede van 20 cm en groter te handhaven. Het
amendement wordt unaniem aangenomen. Verder wordt staande de vergadering het tweede
beslispunt aangevuld met de volgende tekst: “danwel een aanpassing van de apv.” Het voorstel
wordt aangenomen met stemmen voor van de fracties Groen Laren, de VVD, D66, het CDA en
Larens Behoud. De fractie van Liberaal Laren heeft tegen het voorstel gestemd.

8.3

Onderwerp: Revitaliseringsplan Centrum Laren (62)
Voorstel:
1. Het revitaliseringsplan Centrum Laren vast te stellen, als uitvoeringsprogramma voor het
Centrumplan
2. De 15de begrotingswijziging vast te stellen en daarmee €260.000 beschikbaar te stellen voor
uitvoering van het revitaliseringsplan
De fracties van Larens Behoud en de VVD hebben een amendement ingediend om de
centrummanager uit het plan te halen. De fractie van Liberaal Laren heeft een amendement
ingediend om de uitvoering van het revitaliseringsplan te beperken tot de uitvoering van het
Centrumplan 2017. Het amendement van Larens Behoud en de VVD is tijdens de vergadering
aangepast. Toegevoegd is de zin: “en een budget van € 20.000 beschikbaar te stellen voor een
projectleider.” Na stemming is het amendement van Liberaal Laren verworpen met stemmen voor
van Liberaal Laren en D66. Het gewijzigde amendement van Larens Behoud en de VVD is
aangenomen met stemmen voor van Larens Behoud en de VVD. Na hoofdelijke stemming is het
voorstel gewijzigd aangenomen. Voor hebben gestemd de heer Hurink, de heer Van der Zwaam de
heer Van Goozen, de heer Jacobse, de heer Loef allen van de fractie Larens behoud, mevrouw
Niekus, de heer De Bondt en de heer Faas van de VVD. Tegen hebben gestemd Mevrouw
Tmmerman, de heer Snoek, de heer De Jong, de heer Sakkers, allen van Liberaal Laren, de heer
Vos van Groen Laren, de heer Wegter van D66 en de heer Van den Berg van het CDA.

8.4

Onderwerp: Uitbesteden belastingtaken aan Huizen (60)
Voorstel:
1. akkoord te gaan met het uitbesteden van de belastingtaken aan de gemeente Huizen;
2. akkoord te gaan met de verder door het College uit te werken vorm van een juridische
samenwerkingsvorm “centrumgemeenteconstructie” welke t.z.t. aan de Raad ter bekrachtiging
voorgelegd zal worden;
3. de incidentele projectkosten ad totaal € 225.898,= ten laste te brengen van de jaarschijven
2021 en 2022 voor respectievelijk € 100.000,= in 2021 (zie begrotingswijziging 2021/14) en het
restant ad € 125.898,= ten laste van het begrotingsjaar 2022 en deze derhalve in de begroting
2022 te verwerken;
4. dat de incidentele kosten van het project “Schoon door de Poort” ad € 68.179,= ten laste van
het jaar 2021 komen (zie begrotingswijziging 2021/14);
5. de incidentele kosten ad € 58.296, benodigd voor het verlengen van het contract van de huidige
aanbestede partij met één jaar (2022) te verwerken in de jaarschijf 2022 van de begroting Laren;
6. de 14e begrotingswijziging 2021 vast te stellen.
De raad stemt unaniem in met het voorstel.
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8.5

Onderwerp: Begrotingswijziging 2021 maatwerkvoorzieningen Sociaal Domein aan
de hand van prognose 2021 (59)
Voorstel:
1. In te stemmen met actualisering van de gemeentebegroting 2021 wat betreft de
maatwerkvoorzieningen sociaal domein en de toevoeging van de incidentele middelen jeugdzorg
aan de begroting van de algemene uitkering.
2. De begrotingswijziging 2021-12 vast te stellen, waarin de kostenstijging is verwerkt
3. Het negatieve saldo ten laste te brengen van de algemene reserve.
De raad stemt unaniem in met het voorstel.

8.6

Onderwerp: Verzoek eerdere openstelling Winter Village Laren 2021 (67)
Voorstel:
eenmalig af te wijken van punt 13 van de uitgangspunten in het evenementenbeleid en in te
stemmen met het verlengen (begindatum 19 november in plaats 26 november 2021) van Winter
Village Laren in 2021-2022.
Het college zegt toe met de winkeliers en inwoners rond de Brink in gesprek gaan en daar binnen
twee weken over te rapporteren aan de raad.
Na een hoofdelijke stemming is het voorstel verworpen. Voor hebben gestemd de heer Hurink, de
heer Van der Zwaam de heer Van Goozen, de heer Jacobse, de heer Loef allen van de fractie
Larens behoud en de heer Wegter van D66. Tegen het voorstel hebben gestemd de heer Van den
Berg van het CDA, de heer Snoek, de heer De Jong, mevrouw Timmerman, de heer Sakkers van
Liberaal Laren, mevrouw Niekus, de heer Faas, de heer De Bondt van de VVD en de heer Vos van
Groen Laren.

8.7

Onderwerp: Instellen van een raadscommissie voor regionale aangelegenheden (66)
1. De raadscommissie “Bovenlokale Samenwerking (BLS) in te stellen;
2. De “Verordening op de raadscommissies Laren 2021” vast te stellen, onder intrekking van de
“Verordening op de raadscommissies Laren 2018”;
De raad stemt unaniem in met het voorstel.

9.

Motie vreemd aan de orde van de dag

9.1

Motie VVD Vroegsignalering en preventie kindermishandeling en huiselijk geweld
De raad stemt unaniem in met de motie.

9.2

Motie VVD CDA Lump Sum Jeugdhulp
De raad heeft de motie aangenomen waarbij opgetekend wordt dat de fractie van Groen Laren
tegen heeft gestemd.

9.3

Motie D66 Vrouwenrechten activiste (evacuatie Afghaanse burger)
De motie is verworpen met stemmen tegen van Larens Behoud, het CDA, Liberaal Laren, de VVD
en Groen Laren.

9.4

Motie Larens Behoud Plan aanleg padelbanen sportcomplex Eemnesserweg.
Wethouder Stam heeft toegezegd te laten onderzoeken welke mogelijkheden er voor sociale
woningbouw op het resterende deel van ongeveer 60 bij 60 meter van de grond zijn en of deze
grond hiervoor uit de erfpachtovereenkomst kan worden gehaald. Hij zal hier binnen twee tot drie
weken op terug komen. De wethouder zal bekijken of er een extern bureau bij betrokken kan
worden. Daarnaast heeft hij toegezegd in gesprek te gaan over de toegankelijkheid voor leden van
andere sportverenigingen die gebruik willen maken van de banen.
De motie wordt naar aanleiding van de toezeggingen van wethouder Stam ingetrokken.

10. Sluiting
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Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 24 november 2021.

dhr. mr. drs. A.W. Nedermeijer
griffier

dhr. drs. N. Mol
voorzitter

De vergadering is per agendapunt te beluisteren via de raadsinformatiesite van gemeente Laren. Het besprokene is
terug te lezen in het aangekoppelde audiotranscript
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