Concept besluitenlijst openbare raadsvergadering 6 mei 2020
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting : 23.05 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 geeft het woord aan de heer Stumpel, directeur van de GGD Regio
Gooi en Vechtstreek, over de stand van zaken Coronavirus. Daarna wordt de raadsvergadering hervat.
Voor agendapunt 3 zijn vragen ontvangen van de fractie D66. Voor agendapunt 7.8 is een amendement
ontvangen van de fracties LB, VVD en CDA. Van de fractie van de VVD zijn twee moties vreemd aan de
orde van de dag ontvangen. Het voorstel van de VVD agendapunt 7.9 te behandelen in een extra
raadsvergadering op 13 mei aanstaande wordt gesteund. Op verzoek van de fractie LL wordt agendapunt
7.6 behandeld als bespreekstuk. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

2.

Mededelingen / Voortgang grote projecten
De heer Vos geeft kort uitleg over het ontstaan van de nieuwe fractie `Groen Laren’. Het doel van de
fractie zal zijn Laren groen en leefbaar te houden.
De heer Van der Zwaan spreekt n.a.v. de gehouden dodenherdenking zijn teleurstelling uit over de
erbarmelijke staat van het groen bij het oorlogsmonument.

3.

Beantwoording vragen
De voorzitter geeft aan dat de vragen van D66 inzake de vermogens- en schuldenpositie van Laren reeds
schriftelijk zijn beantwoord.

4.

Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Wethouder Stam inzake de fondsenwerving voor de renovatie van de Johanneskerk, het al dan niet
doorgaan volgende week van de bijeenkomst over het mobiliteitsrapport Crailo voor de drie raden, de
Regionale Energie Strategie die aan de orde komt in de raad van mei en de acties rondom de problematiek
N525.
Wethouder Calis inzake het post Corona initiatief van Bijzonder Laren, het onderzoek van bureau
Berenschot m.b.t. de heroverweging van de dienstverleningsovereenkomst van de BEL- Combinatie en de
stand van zaken uittreding uit het GNR door de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland.
Toezegging wethouder Calis: medio juni wordt de raad vertrouwelijk geïnformeerd over de voortgang van
het economisch herstel in Laren.

5.

Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering d.d. 29 januari en 4 maart 2020
De besluitenlijsten worden conform vastgesteld.

6.

Vaststellen lijst ingekomen stukken
De lijst wordt conform vastgesteld.

7.

Raadsvoorstellen:

7.1

ENSIA verantwoording m.b.t. DigiD en Suwinet 2019
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de ENSIA verantwoordingsrapportages DigiD en Suwinet 2019, de
collegeverklaring en de daarbij behorende bijlagen;
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2.

De door het college opgelegde verplichting tot geheimhouding op het voorstel en de daarbij
behorende bijlagen met betrekking tot de ENSIA verantwoordingsrapportages DigiD en Suwinet 2019,
de raadsinformatiebrief, de collegeverklaring en de bijlagen met betrekking tot de
informatieveiligheid, op grond van artikel 25, lid 3, van de Gemeentewet, te bekrachtigen.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.
7.2

Herbenoeming lid Rekenkamercommissie
Voorstel:
Mevrouw drs. R.C.M. Stadhouders per 1 april 2020 te herbenoemen tot lid van de Rekenkamercommissie
Laren voor een periode van 4 jaar.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

7.3

Zienswijze begrotingswijziging `Werken aan Werk’
Voorstel:
Kennis te nemen van de genoemde begrotingswijziging en geen nadere zienswijze hierover uit te brengen.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

7.4

Zienswijze ontwerpbegroting 2021 OFGV
Voorstel:
1. geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2021 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en
Vechtstreek;
2. geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2020 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en
Vechtstreek;
3. de bijdrage OFGV 2021 en volgende jaren op te nemen in de begroting van 2021 Laren en volgende
jaren;
4. kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2019 OFGV.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

7.5

Overheveling budgetten 2019 naar 2020
Voorstel:
1. Akkoord te gaan met het overhevelingsvoorstel (totaal € 803.356) van 2019 naar 2020;
2. De overhevelingsverzoeken als volgt te dekken:
 € 413.664 via de algemene reserve;
 € 63.225 via de bestemmingsreserve sociaal domein;
 € 281.225 via de bestemmingsreserve sport en –accommodaties;
 € 45.242 via de bestemmingsreserve verzoeken diverse scholen Laren;
3. De 7e begrotingswijziging 2020 vast te stellen.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

7.6

Analyse begrotingsrechtmatigheid
Voorstel:
1. Goedkeuring te verlenen voor de lastenoverschrijdingen van de programma’s ad €982.900,- zoals
weergegeven in tabel 1;
2. Goedkeuring te verlenen voor de overschrijdingen van de investeringskredieten ad €241.300,- zoals
weergegeven in tabel 2.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

7.7

Vervanging audiovisueel systeem raadzaal Laren
Voorstel:
1. akkoord te gaan met de vervanging van het audiovisueel systeem gemeente Laren;
2. het systeem te kopen (met afschrijvingstermijn van 5 jaar);
3. te kiezen voor een Televic systeem van leverancier Avisie;
4. de 4e begrotingswijziging 2020 vast te stellen.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.
Toezegging wethouder Calis: de bestelling van het systeem wordt pas gedaan nadat duidelijk is hoe verder
wordt gegaan met het vergaderen.

7.8

Herontwikkeling Stationsweg 1
Voorstel:
1. In te stemmen met het ontwerp en de bouw van nieuwbouw van 11 appartementen aan de Stationsweg 1;
2. Van de opbrengsten van de verkoop van gemeentegrond € 330.000 te storten in de algemene reserve en
€ 120.000 te storten in een nieuwe reserve voor de realisatie/upgrading/inpassing van nieuw te bouwen
sociale huurwoningen;
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3. De 5e begrotingswijziging 2020 vast te stellen.
Het amendement van LB, VVD en CDA inzake het aantal appartementen wordt mondeling aangepast: bij
beslispunt 1 wordt ingevoegd de tekst “6 grote en 6 kleinere” en de tekst “zoals aangegeven op de bij dit
amendement gevoegde plattegrondtekening van de 2e verdieping” wordt vervangen door de tekst “waarbij
de plattegrondtekening van de 2e verdieping, gedateerd respectievelijk 24 februari 2020 en 10 maart 2020,
wordt vervangen door de plattegrondtekening van de 2 e verdieping, gedateerd 28 april 2020, zoals
weergegeven in de bij dit besluit behorende bijlage”. Het aangepaste amendement wordt met 10 stemmen
voor (LB, VVD, CDA, D66) en 5 stemmen tegen (LL, Groen Laren) aangenomen.
Over het door het amendement gewijzigde voorstel wordt hoofdelijk gestemd. De leden Klingenberg,
Hurink, Bogaers en Timmerman leggen een stemverklaring af. Voor het voorstel stemmen de leden Faas,
Van Goozen, Hurink, Loeff, Niekus, Wegter, Van der Zwaan, Van den Berg, Bogaers en De Bondt. Tegen
het voorstel stemmen de leden De Jong, Klingenberg, Snoek, Timmerman en Vos. Het gewijzigde voorstel
is met 10 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen.
7.9

Doelgroepenvervoer
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.
Bij het algemeen bestuur geen zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de ‘Ontwerp
begrotingswijziging doelgroepenvervoer Gooi en Vechtstreek’ met kenmerk 20.0000571.
De raad besluit het agendapunt te behandelen in een extra raadsvergadering op 13 mei aanstaande.

8.

Moties vreemd aan de orde van de dag
De beide moties van de fractie van de VVD inzake respectievelijk veiligheidscontroles op scholen en
ANPR camera’s worden naar aanleiding van de beraadslagingen ingetrokken.
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

3

