Concept besluitenlijst openbare raadsvergadering 25 november 2020
Aanvang: 20.15 uur
Sluiting : 00.03 uur
Locatie : digitaal vanuit 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, Maria
Klingenberg-Klinkhamer
VVD - Désirée Niekus, Hans Faas, Johan de Bondt
CDA - Erwin van den Berg
D66 - Nico Wegter (vanaf 20.20 uur)
Groen Laren - Bart Vos
Nanning Mol
Corry Holtslag
Peter Calis (Larens Behoud), Ton Stam (VVD)

1.

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de digitale vergadering en heet alle deelnemers welkom. Attentie wordt gevraagd voor
het livestreamen van de vergadering, de raadsleden wordt verzocht zich bij het noemen van de naam
present te melden. De voorzitter geeft een steminstructie. Agendapunt 8.4 wordt een bespreekstuk. Voor
agendapunt 3 zijn vragen ontvangen van de VVD, van Groen Laren en van de fracties LB, VVD, Groen
Laren. Voor agendapunt 8.5 is een motie ontvangen van de fracties LB, VVD, Groen Laren, LL, voor
agendapunt 8.7 een motie van LL en een amendement van D66. Van de fracties D66, LL, CDA en Groen
Laren is een motie vreemd aan de orde van de dag ontvangen. Aan de agenda wordt punt 7.1 toegevoegd.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

2.

Mededelingen
Raadslid Bogaers inzake aandacht voor de afstemming die nodig is tussen de raden van de regiogemeenten
m.b.t. de onderwerpen waar in de toekomst besluitvorming over moet plaatsvinden.
Wethouder Stam inzake de start van een aantal wegreconstructies, de voortgang m.b.t. de restauratie van de
Johanneskerk, de activiteiten voor de kerst, waaronder de plaatsing van een kerstboom op het pleintje
Sancta Maria en de verzending van het welstandsadvies Rabobank met een set tekeningen naar de
fractievoorzitters.
De burgemeester inzake het reeds geldende verbod op carbidschieten in de APV.

3.

Beantwoording vragen
De vragen die de fractie van de VVD heeft ingediend inzake het landelijk messenverbod voor jongeren
worden beantwoord door de burgemeester.
De vragen die de fractie Groen Laren heeft ingediend inzake het wegvallen van Jeugdwetvoorzieningen
worden beantwoord door wethouder Stam.
De burgemeester deelt mee dat de vragen van de fracties LB, VVD en Groen Laren inzake een ingekomen
stuk schriftelijk zullen worden beantwoord.

4.

Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Wethouder Stam maakt kenbaar zich aan te sluiten bij de woorden van raadslid Bogaers m.b.t. de besluiten
die door de raden in de regio moeten worden genomen.

5.

Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering d.d. 28 oktober en 6 november 2020
De besluitenlijsten worden conform vastgesteld.

6.

Vaststellen lijst ingekomen stukken
De lijst wordt conform vastgesteld.

7.

Bekrachtigen geheimhouding
Geen.

7.1

Vertrek wethouder
De motie van de fracties D66, LL, CDA en Groen Laren inzake het vertrek van de wethouder sociaal
domein wordt n.a.v. de beraadslagingen ingetrokken.
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De motie van de fractie D66 inzake afkeuring van de opstelling van het college wordt met 3 stemmen voor
(D66, CDA, Groen Laren) en 12 stemmen tegen (LB, VVD, LL) verworpen. De leden Van den Berg, Faas
en Wegter leggen een stemverklaring af.
8.1

Overdracht gronden aan GEM Crailo B.V.
Voorstel:
Geen wensen en bedenkingen als bedoeld in artikel 169 lid 4 Gemeentewet kenbaar te maken op het
voorgenomen besluit van het college de gronden in het plangebied van het buurtschap Crailo aan GEM
Crailo B.V. over te dragen.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

8.2

Bestemmingsplan Herinrichting kruispunt N525, Oude Postweg/Westerheide
Voorstel:
1. In te stemmen met de Nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen;
2. Het bestemmingsplan ‘Herinrichting kruispunt N525, Oude Postweg/Westerheide’ gewijzigd vast te
stellen conform de wijzigingen zoals opgenomen in de Nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve
wijzigingen;
3. Geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 lid 2 sub a Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

8.3

Actualisatie Instructie voor de griffier
Voorstel:
Vaststellen van de `Instructie voor de griffier van de gemeente Laren 2020’.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

8.4

Zienswijze coöperatie RAV GV en Flevoland
Voorstel:
Bij Regio Gooi en Vecht “wel / geen” wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het
instellen van een coöperatie RAV GV en Flevoland.
De raad besluit unaniem geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

8.5

Masterplan Laren Regenklaar
Voorstel:
Het Masterplan voor Laren Regenklaar vast te stellen.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.
De motie van de fracties LB, VVD, Groen Laren en LL inzake Regenklaar Steenbreek wordt unaniem
aangenomen.
Toezegging wethouder Calis: gekeken wordt naar die pagina’s in het masterplan waar wordt gerefereerd
aan het Brinkplan; indien wenselijk en nodig worden deze in overleg met mevrouw Timmerman aangepast.

8.6

Stedenbouwkundige verkaveling bouw sociale huurwoningen Harmen Vosweg
Voorstel:
1. De stedenbouwkundige verkaveling vast te stellen;
2. € 120.000 van de reserve volkshuisvesting alsmede de opbrengsten van de grondverkoop beschikbaar
te stellen voor de inrichting van het openbare gebied.
De raad besluit met 11 stemmen voor (LB, VVD, CDA, D66, Groen Laren) en 4 stemmen tegen (LL)
conform het voorstel.

8.7

Begrotingswijziging 2020 Sociaal Domein
Voorstel:
1. In te stemmen met de actualisering van de gemeentebegroting 2020 voor wat betreft de
maatwerkvoorzieningen Sociaal Domein;
2. De begrotingswijziging 11-2020 vast te stellen, waarin de kostenstijging is verwerkt en het negatief
saldo ten laste wordt gebracht van de algemene reserve.
Het amendement van de fractie D66 inzake het gedeeltelijk ten laste brengen van het negatief saldo op de
algemene reserve wordt met 1 stem voor (D66) en 14 stemmen tegen (LB, VVD, LL, CDA, Groen Laren)
verworpen.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.
De motie van de fractie LL inzake toetsing van de begroting 2021 wordt unaniem aangenomen.

8.8

Voortgang proces uitbesteding belastingtaken BEL-gemeenten
Voorstel:
1. het college de opdracht te geven het college van Huizen formeel te verzoeken de belastingtaken over te
nemen per 1 januari 2022.
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2. het college de opdracht te geven een financiële impactanalyse en een roadmap voor de overdracht van
de belastingtaken uit te werken met Huizen teneinde de feitelijke overdracht van de belastingtaak per 1
januari 2022 te realiseren.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.
Sluiting
Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 16 december 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
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