Besluitenlijst openbare raadsvergadering 28 april 2022
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting : 22.00 uur
Locatie : raadzaal Laren / raadzaal BEL-kantoor gemeente Eemnes
Aanwezig:

Voorzitter:
Griffier:
Wethouders
Afwezig:

1.

Larens Behoud - Karel Loeff, Hans van Goozen, Eric Hurink, Thijmen Jacobse
VVD - Jan van Midden, Désirée Niekus, Erik Koldenhof, Stef Merckx
Liberaal Laren - Evert de Jong
Groen Laren - Bart Vos, Andres Grunwald
D66 - Flip de Groot, Ellen van Dorst - Brakel
CDA - Erwin van den Berg
Nanning Mol
Willem Nedermeijer
Peter Calis (Larens Behoud), Jan den Dunnen (Larens Behoud), Ton Stam (VVD)
Jacqueline Timmerman-Hamers

Opening en vaststelling agenda
Mevrouw Timmerman van Liberaal Laren heeft laten weten niet aanwezig te zijn. De motie
Contouren regionaal uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid 2030 ingediend door alle fracties
wordt geagendeerd als agendapunt 10. De agenda wordt verder conform voorstel vastgesteld.

2.

Mededelingen
Wethouder Stam meldt dat het college opdracht heeft gegeven het raadhuis te verkopen. De raad
krijgt de hiervoor verleende opdracht. Verder meldt de heer Stam dat de regiogemeenten na
overleg met het Ministerie van Klimaat en Energie de contracten met Gazprom zullen beëindigen
en deze opnieuw zullen aanbesteden. Tenslotte meldt de heer Stam dat een tweede bezwaar van
SNLG inzake het bestemmingsplan Crailo door de Raad van State is afgewezen.

3.

Beantwoording vragen
De aanvullende vragen van de heer Vos van Groen Laren inzake gemeentelijk onroerend goed
zijn beantwoord. Aan het presidium wordt voorgelegd de omgang met gemeentelijk vastgoed in
de commissie R&I verder te bespreken.
De aanvullende vragen van de heer Van den Berg, de heer Vos en mevrouw Timmerman naar
aanleiding van de schriftelijke antwoorden van het college dd. 21 april op vragen over Integriteit
naar aanleiding van een artikel in het NRC zijn beantwoord door burgemeester Mol. De heer Van
den Berg was voorzitter tijdens de beantwoording.

4.

Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Wethouder Calis heeft een mededeling gedaan over de positieve financiële cijfers van de
Vervoers-B.V. van de regio voor Laren

5.

Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering d.d. 17 februari 28, 30
maart en 6 april 2022
De besluitenlijsten wordt conform voorstel vastgesteld.

6.

Vaststellen lijst ingekomen stukken
De lijst wordt conform voorstel vastgesteld
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7.

Bekrachtigen geheimhouding
Er zijn geen voorstellen aangeboden

8.

Benoemingen
De raad heeft unaniem ingestemd met het raadsvoorstel Diverse benoemingen.
De heren Grunwald, Koldenhof en Loeff worden door de raad benoemd als lid van de
commissie Controle geloofsbrieven. Tijdens de controle van de geloofsbrieven is
geconstateerd dat van een viertal aankomende commissieleden geen uittreksel van het
GBA beschikbaar was. Wel heeft de commissie geconstateerd dat deze personen op de
kieslijst staan en dat daarvoor gecontroleerd is of ze in Laren wonen. De commissie gaat
er ook vanuit dat ze niet tussentijds verhuisd zijn en dus aan de eis voldoen dat zij in
Laren wonen. De ontbrekende uittreksels zijn in middels besteld en zullen volgende
week beschikbaar zijn. Daarom is de commissie van mening dat alle aangemelde
personen benoemd kunnen worden als commissielid.
De raad heeft ingestemd met de benoeming van de volgende personen:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

mw. M.P.M. Bax
mw. Y. Berghorst
mw. E. Brouwers
mw. C.J.M. ten Duis-Koning
mw. F.A. Fontaine
mw. J. Graafsma
dhr. J.A.A. Jansen
dhr. J.M.A. Juffermans
mw . C. Krapels
dhr. J.H. Lobregt
dhr. W.C.P. van der Maas
dhr. B. Oomkens
mw. N. van Oort
dhr. E. van de Pas
dhr. L.C. van der Pols
mw. S. Schimmel
dhr. R.W. de Schouwer
dhr. M. van Stempvoort
dhr. N. Wegter
dhr. G. Westenburg
dhr. N. Westendorp
dhr. B.G.J. Wichers Schreur
dhr. W. van der Zwaan

Zij zijn allen benoemd als lid, dan wel plaatsvervangend lid in één van de commissies
Ruimte en Infrastructuur, Maatschappij en Financiën en Bovenlokale Samenwerking
conform de bijlage Samenstelling raadscommissies behorende bij het raadsvoorstel
Benoeming commissieleden. Verder heeft de raad ook ingestemd met de benoeming van
voorzitters en plaatsvervangers van de raadscommissies.
Vervolgens hebben zijn alle aanwezige benoemde commissieleden beëdigd na het
afleggen van de eed of de belofte. Mevrouw Schimmel, de heer Jansen, de heer Van der
Pols en de heer Wegter waren niet aanwezig en zullen tijdens de volgende
raadsvergadering beëdigd worden.
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9.

Raadsvoorstellen:
Hamerstukken

9.1

Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap
Tomingroep
Voorstel:
Toestemming te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders om in te stemmen met
de geactualiseerde Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep
De raad heeft het voorstel afgehandeld als hamerstuk.

9.2

Vaststellen bp Correctieve herziening 2
Voorstel:
1. Het bestemmingsplan Correctieve herziening 2 (NL.IMRO.0417.BPCorrherz2Laren-Va01)
vast te stellen
2. Geen Exploitatieplan vast te stellen
De raad heeft het voorstel afgehandeld als hamerstuk.

Bespreekstukken
9.3

Toezicht bij aanleg glasvezel
Voorstel:
1. Instemmen met het inhuren van een toezichthouder, projectleider en externe adviseurs voor de
aanleg van glasvezel in Laren.
2. Besluiten om het budget voor de toezichthouder, projectleider en externe adviseurs ad €
101.680 in 2022 beschikbaar te stellen.
3. De raming voor de incidentele baten, in verband met de aanleg van glasvezel, voor 2022 vast
te stellen op € 207.680
4. Besluiten om het voordeel in 2022 te storten in de bestemmingsreserve “Onderhoud wegen
(i.v.m. glasvezel)”.
5. In de kadernota 2023/begroting 2023 en meerjarenraming 2024 t/m 2026 op te nemen om voor
de jaarschijven 2023 t/m 2026 jaarlijks € 26.500 uit de bestemmingsreserve “Onderhoud wegen
(i.v.m. aanleg glasvezel) te onttrekken en beschikbaar te stellen voor herstelwerkzaamheden aan
wegen, straten en pleinen in de komende jaren.
6. Begrotingswijzing 02-2022 vast te stellen.
De heer Calis meldt dat Deltafiber heeft aangegeven dat de SOK naar de raad kan als de
bedragen eruit gehaald worden en de namen voor de ondertekening. Deze volgt zo spoedig
mogelijk.
Het college heeft toegezegd met de raad in gesprek te gaan over de vraag: Hoe gaan wij om met
kosten die wij moeten maken om een project van een commerciële partij goed uitgevoerd te
krijgen? Dit wordt aan het presidium voorgelegd.
De raad stemt unaniem in met het voorstel.
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10.

Motie Contouren regionaal uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid 2030
Het verzoek aan het college in de motie wordt mondeling aangevuld met de volgende tekst:

“De raad op de hoogte te stellen van het besluitvormingstraject, de procesplanning,
wanneer en op welke wijze de raad geïnformeerd wordt en hoe de raad en de andere
raden van de Gooische gemeenten een zienswijze in kunnen dienen.”
De aangepaste motie wordt unaniem aangenomen.
Sluiting
Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 25 mei 2022.

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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