Besluitenlijst openbare raadsvergadering 6 juli 2022
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting : 22:30 uur
Locatie : Raadzaal in Eemnes
Aanwezig:

Voorzitter:
Griffier:
Wethouders
Afwezig:

Larens Behoud - Karel Loeff, Hans van Goozen, Eric Hurink en Thijmen Jacobse
VVD - Désirée Niekus, Erik Koldenhof en Niels Westendorp
D66 - Ellen van Dorst en Frederique Fontaine
Liberaal Laren - Evert de Jong
Groen Laren - Bart Vos en Andreas Grunwald
CDA - Erwin van den Berg
Nanning Mol
Willem Nedermeijer
Jan van Midden (VVD) Frits Westerkamp (Larens Behoud)
Stef Merckx (VVD), Flip de Groot (D66), Jacqueline Timmerman-Hamers
(Liberaal Laren)

1. Opening en vaststelling agenda
De heer Merckx en mevrouw Timmerman zijn beide afwezig, evenals de heer De Groot.
De motie Begrijpelijk Nederlands van Groen Laren en het CDA wordt aan de agenda
toegevoegd als agendapunt 10. De agenda wordt verder conform voorstel vastgesteld.

2. Mededelingen
De heer Westerkamp heeft medegedeeld dat er bestuurlijk overleg is geweest over de
opvang van statushouders in de regio in verband met de capaciteitsproblemen in Ter
Appel. Hij heeft aangegeven dat Laren weinig tot geen capaciteit meer heeft om extra
statushouders op te vangen, mede naar aanleiding van de opvang van Oekraïense
vluchtelingen.
De heer Van Midden heeft gemeld dat het GNR wel geprobeerd heeft borden langs de A1
te plaatsen, maar dat dit afgewezen is door Rijkswaterstaat in verband met de
verkeersveiligheid. Het GNR gaat hier tegen in beroep.
De heer Van den Berg meldt dat hij de voorzitter is geworden van de Commissie GEM
Crailo.
De heer Mol heeft gemeld dat hij de erepenning van de gemeente Laren aan de heer Jan
Vriend heeft uitgereikt bij zijn afscheid.

3. Beantwoording vragen
Er zijn geen vragen ingediend.

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

5. Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering d.d. 29 juni 2022
De besluitenlijst van 29 juni is nog niet gereed. Deze wordt in de raad van september behandeld.

6. Vaststellen lijst ingekomen stukken
Er is geen lijst met ingekomen stukken voor deze vergadering.
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7. Bekrachtigen geheimhouding
Er zijn geen voorstellen voor geheimhouding ingediend.

8. Benoemingen
Er zijn geen benoemingen.

9. Raadsvoorstellen
Bespreekstukken

9.1. Jaarrekening 2021
Voorstel:
1. De jaarstukken 2021 vast te stellen met een voordelig saldo van € 2.278.254,=;
2. Het voordelige saldo 2021 (bovenstaand saldo ad € 2.278,254,= minus de via de 3e
begrotingswijziging 2022 overgehevelde middelen ad € 989.907,=) zijnde €1.288.347,= toe te
voegen aan de algemene reserve;
3. De niet meer benodigde Reserve Compensatie Inkomensderving Precario ondergronds ad €
114.803,= vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene Reserve;
4 De 5de begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

Bij de bespreking van dit agendapunt was aanwezig de accountant, de heer Vriesen. De
wethouder heeft toegezegd alle incidentele baten aan het eigen vermogen toe te voegen om
de solvabiliteit van de gemeente te versterken. De wethouder zal verder gaan bekijken welke
maatregelen er genomen kunnen worden om ervoor te zorgen dat zorgaanbieders hun
rekeningen sneller in zullen dienen. Ook wil de wethouder met de financiële werkgroep in
overleg over de leesbaarheid van de financiële stukken en hoe deze verbeterd kan worden.
Verder komt er een voorstel voor verbetering van de financiële verantwoording.
De raad heeft unaniem ingestemd met het voorstel.

9.2. Kaderbrief Laren voor begroting jaar 2023
Voorstel:
1. kennis te nemen van de kaderbrief met de kaderstellingen voor opstellen begroting 2023 Laren;
2. het college opdracht te geven de financiële gevolgen vanuit deze kaderbrief op te nemen in
begroting 2023 en MJB 2024-2026.

De raad heeft unaniem ingestemd met het voorstel.

10. Motie Begrijpelijk Nederlands
De heer Vos van Groen Laren heeft de motie Begrijpelijk Nederlands van Groen Laren en
het CDA toegelicht. De heer Koldenhof heeft namens de VVD een stemverklaring afgelegd.
De motie is unaniem aangenomen.

11. Sluiting
Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 28 september 2022.
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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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