Concept besluitenlijst extra openbare raadsvergadering 13 mei 2020
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting : 23.06 uur
Locatie : raadzaal BEL-kantoor gemeente Eemnes
Aanwezig:

Voorzitter:
Griffier:
Wethouders:
Afwezig:

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

1.

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet aanwezigen welkom. Voor agendapunt 4.1 is een amendement
ontvangen van de fractie Liberaal Laren, een motie van D66 en een motie van de fracties VVD en Larens
Behoud. Van de fractie D66 zijn drie moties vreemd aan de orde van de dag ontvangen. De raadsleden
wordt gevraagd na afloop van de vergadering nog even te blijven. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

2.

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

3.

Beantwoording vragen
Er zijn geen vragen ontvangen.

4.

Raadsvoorstellen:

4.1

Doelgroepvervoer
Voorstel:
1. De uitvoering:
a. het gemeentelijk Wmo vervoer per 1 januari 2021;
b. het leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer per 1 augustus 2021;
onder te brengen bij de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek en overeenkomstig de
‘Aanpassing gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek’ met kenmerk 20.0000356 vast te
stellen.
2. Bij het algemeen bestuur wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het ‘Ontwerpbesluit
doelgroepenvervoer Regio Gooi en Vechtstreek’ met kenmerk 20.0000357.
3. Bij het algemeen bestuur geen zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de ‘Ontwerp
begrotingswijziging doelgroepenvervoer Gooi en Vechtstreek’ met kenmerk 20.0000571.
Het amendement van de fractie LL wordt tijdens de beraadslagingen gewijzigd in een motie.
De raad besluit met 14 stemmen voor (VVD, LB, D66, LL, CDA) en 1 stem tegen (Groen Laren) conform
het voorstel.
De motie van de fracties VVD en LB wordt met 14 stemmen voor (VVD, LB, D66, LL, CDA) en 1 stem
tegen (Groen Laren) aangenomen.
De motie van de fractie D66 wordt mondeling aangepast. De aangepaste motie wordt unaniem
aangenomen.
De motie van de fractie LL wordt unaniem aangenomen.

5.

Moties vreemd aan de orde van de dag
De fractie van D66 dient moties in betreffende steun aan de horeca, economische schade coronavirus en
terrassen op de Brink. Tijdens de beraadslagingen wordt de motie inzake steun aan de horeca mondeling
aangepast. De aangepaste motie en de beide andere moties worden ingetrokken na de toezegging van het
college binnen twee weken een raadsinformatiebrief toe te zullen sturen.

1

Sluiting
Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 27 mei 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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