Concept besluitenlijst openbare raadsvergadering 30 juni 2021
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting : 22.45 uur
Locatie : raadzaal BEL-kantoor gemeente Eemnes
Aanwezig:

Voorzitter:
Griffier:
Wethouders

Larens Behoud - Wim van der Zwaan, Karel Loeff, Hans van Goozen, Eric Hurink, Sean
Bogaers
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
Corry Holtslag
Peter Calis (Larens Behoud), Jan den Dunnen (Larens Behoud), Ton Stam (VVD)

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Attentie wordt gevraagd voor de
afstandseis, aanwezigen worden geattendeerd op het livestreamen van de vergadering. Van de fractie LL
is een amendement ontvangen voor agendapunt 8.7 en van de fractie van de VVD voor agendapunt 8.8.
Van de fractie LB en van de fracties LL, CDA, LB en VVD is een motie vreemd aan de orde van de dag
ontvangen. De moties worden gevoegd bij de agenda. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Raadslid
Van der Zwaan wordt door de voorzitter gefeliciteerd met zijn 85 ste verjaardag.
Mevrouw Timmerman doet als voorzitter van de werkgeverscommissie mededeling van de voordracht
door de commissie van dhr. A.W. Nedermeijer als opvolger van de huidige griffier.

2. Mededelingen
Wethouder Den Dunnen inzake de toezegging van 412.000 euro aan de gemeente Laren ter bestrijding
van incidentele kosten jeugd dit jaar.
Wethouder Stam inzake het weer open zijn van de Vredelaan, start renovatie Co Bremanlaan, het
binnenkort in werk nemen van Hoefloo en Houtweg, voorlopig opschorten Stationsweg i.v.m. bouw bij
Golden River en geen zienswijzen voor Golden River en H. Vosweg.
Wethouder Calis inzake het hand in hand gaan van de renovatieprojecten Hoefloo en Houtweg met Laren
Regenklaar en inzake antwoorden op vragen m.b.t. toekenning sportsubsidies.

3. Beantwoording vragen
Er zijn geen vragen ontvangen..

4. Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Wethouder Den Dunnen inzake attentie voor de presentatie morgenavond over het dashboard sociaal
domein en de stand van zaken bezuinigingen in het sociaal domein.
Toezegging wethouder Stam n.a.v. vraag mw. Niekus vervolg zoomsessie sportcoaches: de presentatie
wordt morgen verstuurd naar de raadsleden.

5. Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering d.d. 26 mei 2021
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

6. Vaststellen lijst ingekomen stukken
De lijst wordt conform vastgesteld.

7. Bekrachtigen geheimhouding
Geen.

8. Raadsvoorstellen

8.1 Zienswijze begroting 2022, meerjarenraming, 1e begrotingswijziging 2021 en
jaarstukken 2020 GNR
Voorstel:
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Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2022, de meerjarenraming, de 1 e begrotingswijziging 2021
en de jaarstukken 2020 van het GNR.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

8.2 Zienswijze Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 BEL
Combinatie
Voorstel:
1. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van de BEL
Combinatie;
2. een zienswijze in te dienen op de ‘Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025’ van de
GR BEL Combinatie.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

8.3 Begrotingswijzigingen Kerklaan 1 en onderhoud Brink
Voorstel:
1. Begrotingswijziging 2021-5 vast te stellen, waarmee uitvoering wordt gegeven aan het raadsbesluit
'Intrekken inrichtingsschets Brink' van 28 oktober 2020,
2. Begrotingswijziging 2021-8 vast te stellen, waarmee de ambtswoning in programma 1
(bestuurszaken) wordt ondergebracht, in plaats van het programma vastgoed.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

8.4 Vaststellen Verordening behandeling bezwaarschriften Laren 2021
Voorstel:
De Verordening behandeling bezwaarschriften Laren 2021 vast te stellen,
onder gelijktijdige intrekking van de Verordening behandeling bezwaarschriften Laren 2008, vastgesteld
bij raadsbesluit van 19 december 2007.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

8.5 Analyse afvalstroom PMD regio Gooi en Vechtstreek
Voorstel:
1. kennis te nemen van de analyse van de afvalstroom PMD van de regio Gooi en Vechtstreek waarin
de afweging wordt gemaakt om of verder te gaan met bronscheiding of om na 2023 over te gaan naar
nascheiding;
2. geen bedenkingen te uiten ten aanzien van het daaruit volgende voorstel om de huidige wijze van
PMD inzameling op dit moment niet te wijzigen maar een nieuw keuzemoment voor de wijze van
inzamelen PMD te koppelen aan het eindigen van het huidige verwerkingscontract van het restafval
in juli 2026.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

8.6 Grondstoffenvisie regio Gooi en Vechtstreek
Voorstel:
1. kennis te nemen van de concept grondstoffenvisie regio Gooi en Vechtstreek, waarin wordt
aangegeven hoe we in de regio Gooi en Vechtstreek met onze grondstoffen en reststromen willen
omgaan en hoe we deze inzetten in de weg naar een circulaire en toekomstbestendige economie;
2. geen bedenkingen te uiten ten aanzien van de concept grondstoffenvisie.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

8.7 Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid 1.0 (RES 1.0)
Voorstel:
1. De Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid 1.0 (RES 1.0), voor zover deze betrekking heeft
op het grondgebied van Laren, vast te stellen, met als belangrijkste punten:
a. De ambitie van de ‘energieregio’ Noord-Holland Zuid van 2,7 TWh als uitgangspunt hanteren voor
duurzame energieopwekking in 2030 in Noord-Holland Zuid, en daarmee bijdragen aan de landelijke
opgave van 35 TWh aan hernieuwbare energie in 2030;
b. De kaart met globale zoekgebieden voor opwekking van grootschalige wind- en zonne-energie
hiervoor als uitgangspunt hanteren.
2. De uitkomsten van de RES 1.0, die effect hebben op de gemeente Laren, mee te nemen bij de uitwerking
van de uitvoeringsinstrumenten voor het omgevingsbeleid, zoals de omgevingsvisie en het omgevingsplan.
3. Dat de RES 1.0 als resultaat uit het regionale proces ook namens de gemeente Laren wordt
aangeboden aan het Nationaal Programma RES.
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Over het amendement van de fractie LL wordt hoofdelijk gestemd. Vóór stemmen de leden De Bondt,
Faas, Van Goozen, De Jong, Loeff, Niekus, Sakkers, Snoek, Timmerman en Van der Zwaan en tegen de
leden Van den Berg, Bogaers, Hurink, Vos en Wegter. Het amendement wordt met 10 stemmen voor en 5
stemmen tegen aangenomen. Het aangenomen amendement vervangt het voorgestelde besluit.

8.8 Verstedelijkingsstrategie 2030/2050 Metropoolregio Amsterdam
Voorstel:
1. de reactie, die regionaal is voorbereid, over te nemen;
2. via de regio Gooi en Vechtstreek de reactie door te geven aan de MRA.
Het amendement van de fractie van de VVD wordt unaniem aangenomen. De leden Van den Berg en Vos
leggen een stemverklaring af. De raad stemt unaniem conform het door het amendement gewijzigde
voorstel.

8.9 Concept beleidsplan Bescherming en opvang 2021-2024
Voorstel:
1. Kennisnemen van het concept beleidsplan Bescherming & Opvang.
2. Kennisnemen van bijgevoegde nota van beantwoording met daarin een uitwerking van de adviezen
van adviesraden sociaal domein, inclusief een reactie op deze adviezen.
3. Instemmen met bijgevoegde zienswijze en eventuele aanvullingen, suggesties en aandachtspunten
mee te geven voor de verdere uitwerking van het beleidsplan Bescherming & Opvang.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

8.10 Visie Brinkhuis
Voorstel:
1. De Visie Brinkhuis vast te stellen;
2. €100.000,- beschikbaar te stellen voor organisatiekosten en kleine fysieke maatregelen, en daartoe
bijgaande begrotingswijziging (nr. 9) vast te stellen.
Toezegging wethouder Calis: de raad beslist over zijn eigen huisvesting.
Naar aanleiding van de beraadslagingen wordt het bedrag van de voorgestelde begrotingswijziging door
het college teruggebracht van € 100.000,- naar € 50.000,-.
Het aangepaste voorstel wordt met 14 stemmen aangenomen (VVD, LL, D66, CDA, Groen Laren, LB de leden Hurink, Van Goozen, Loeff en Van der Zwaan). Raadslid Bogaers onthoudt zich op grond van
artikel 28 van de Gemeentewet van stemming en raadslid Vos legt een stemverklaring af.

8.11 Verzoek Stichting Natuur en Landschap het Gooi opheffen geheimhouding
Voorstel:
De geheimhouding op de grondexploitatie 2020 + risicoanalyse Crailo en de brief van de GEM Crailo
d.d. 14 mei 2020 in stand te laten en het verzoek van 15 juni 2021 om opheffing van de op deze stukken
rustende geheimhouding af te wijzen.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

9. Moties vreemd aan de orde van de dag
De motie van de fractie LB inzake snelheidsbeperkende maatregelen Plein 1945 wordt mede ingediend
door de fractie Groen Laren. De motie wordt unaniem aangenomen.
De motie van de fracties LL, CDA, LB en VVD inzake het voornemen van de GAD zelf oud papier in te
zamelen wordt naar aanleiding van de beraadslagingen redactioneel aangepast: de duiding
`onacceptabele’ in de eerste overweging van de motie wordt gewijzigd in de duiding `ongewenste’. De
aangepaste motie wordt unaniem aangenomen.

10. Sluiting
Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 29 september 2021.

………….
griffier

dhr. drs. N. Mol
voorzitter

3

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