Concept besluitenlijst openbare raadsvergadering 27 juni 2018
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting : 22.15 uur
Locatie : Raadzaal raadhuis gemeente Laren
Aanwezig:

Voorzitter:
Griffier:
Wethouders:
Afwezig:

Larens Behoud - Wim van der Zwaan, Bart Vos, Sean Bogaers, Karel Loeff, Eric Hurink, Hans
van Goozen
Liberaal Laren - Jacqueline Timmerman, Evert de Jong, Maria Klingenberg-Klinkhamer
VVD - Désirée Niekus, Johan de Bondt, Hans Faas
CDA - Erwin van den Berg (vanaf 20.20 uur)
D66 - Nico Wegter
Rinske Kruisinga
Corry Holtslag
Peter Calis (Larens Behoud), Karin van Hunnik (Larens Behoud), Ton Stam (VVD)
Rik Snoek (Liberaal Laren)

1.

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en doet mededeling van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Er
is bericht van verhindering ontvangen van de heer Snoek. Van de fracties VVD en LL zijn vragen ontvangen voor
agendapunt 3. Van de fractie LL is een amendement ontvangen voor agendapunt 8.2 en van de fractie D66 een motie voor
agendapunt 8.6. Commissie R&I heeft geadviseerd agendapunt 8.1 niet te behandelen. De raad besluit conform dit advies.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

2.

Mededelingen / Voortgang grote projecten
Wethouder Stam inzake het besluit van Gedeputeerde Staten betreffende de oversteek bij La Place. Er komt een
uitgebreid memo hierover.
Mevrouw Niekus inzake een informatieavond over levensloop- en begrotingsbestendig bouwen en een oproep aan de
portefeuillehouder Sociaal Domein om mensen die zelf ervaringen hebben te laten plaatsnemen in de Adviesraad sociaal
domein.

3.

Beantwoording vragen
De fractie van de VVD heeft schriftelijke vragen ingediend over de geplaatste pinautomaat op het Plein 1945 en de fractie
van LL over de woningbouw aan de Zijtak in Laren. De vragen worden beantwoord door wethouder Stam.

4.

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

5.

Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering 30 mei 2018
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

6.

Vaststellen lijst ingekomen stukken
De lijst wordt conform vastgesteld.

7.

Beëdigen commissielid Winkel (CDA)
De heer Winkel legt de eed af. Felicitaties worden uitgesproken en bloemen overhandigd.

8.

Raadsvoorstellen:

8.1

Keuzenota / Verzoek realisatie appartementen Rabolocatie
Het voorstel is afgevoerd van de agenda.
Het presidium zal worden geraadpleegd ten aanzien van de ontvangen memo waarin het college opteert voor behandeling
van dit onderwerp in de raadsvergadering van 26 september 2018.

8.2

Gemeentelijk rioleringsplan / aanpak wateroverlast
Het amendement van de fractie LL wordt met 3 stemmen voor (LL) en 11 stemmen tegen (LB, VVD, D66, CDA)
verworpen. De raad besluit met 11 stemmen voor (LB, VVD, CDA, D66) en 3 stemmen tegen (LL) conform het voorstel.
Toezegging wethouder Calis: de raad ontvangt een memo met informatie over de juridische aspecten van de opschortende
werking van een verordening.

8.3

Jaarstukken 2017 gemeente Laren
De raad besluit conform voorstel.
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8.4

Controleprotocol jaarrekeningen 2018-2021 gemeente Laren
De raad besluit conform voorstel.

8.5

Jaarrekening 2017, begroting 2019 en beleidsplan 2019-2022 GNR
De raad besluit conform voorstel.

8.6

Beheer gemeentelijke kunstcollecties door stichting
De raad besluit conform voorstel.
De motie van de fractie van D66 wordt naar aanleiding van de inbreng van de heer Loeff aangepast onder het kopje
`concludeert dat’ met `dan wel middels afstoting met medewerking van bijvoorbeeld Stichting Onterfd Goed’ en in het
dictum met `dan wel afstoting zorgvuldig te begeleiden’. De aangepaste motie wordt unaniem aangenomen.

8.7

Aanwijzen tweede regioambassadeur
De raad besluit conform voorstel.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 26 september 2018.

mw. C.J.E. Holtslag
griffier

mw. drs. R. Kruisinga
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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