Concept besluitenlijst extra openbare raadsvergadering 20 februari 2018
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting : 22.45 uur
Locatie : Raadzaal raadhuis gemeente Laren
Aanwezig:

Voorzitter:
Griffier:
Wethouders:
Afwezig:
Overig:

Larens Behoud - Peter Calis, Ingrid Hentenaar-Messcher, Wim van der Zwaan, Sean Bogaers
VVD - Bart de Nie, Tom Pouw
CDA - Erwin van den Berg
D66 - Nico Wegter, Noud Bijvoet
Liberaal Laren - Jacqueline Timmerman-Hamers, Anne Visser
PvdA - Chris Bogaers
Rinske Kruisinga
Corry Holtslag
Ton Stam (VVD), Tijmen Smit (LB), Leen van der Pols (CDA)
Bart Vos (LB), Désirée Niekus (VVD), Maria Klingenberg-Klinkhamer (CDA)
Dhr. mr. J.A.C. Verheyden, advocaat van Verheyden advocatuur B.V., bij agendapunt 4

1.

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn twee moties ontvangen voor agendapunt 4, van de fracties Liberaal
Laren, Larens Behoud en PvdA en van de fractie D66. De agenda wordt conform vastgesteld.

2.

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

3.

Beantwoording vragen
Er zijn geen vragen ontvangen.

4.

Provinciale Arhi-procedure Gooi- en Vechtstreek
De motie van de fracties Liberaal Laren, Larens Behoud en PvdA inzake de juistheid van de Arhi-procedure
wordt met 9 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen. Strekking van de motie: opdracht aan college de
juridische juistheid van de door de provincie Noord-Holland op grond van de wet Arhi gevolgde procedure te
onderzoeken, bij voorkeur in gezamenlijkheid met de gemeenten Eemnes en Blaricum. De heer Bijvoet legt een
stemverklaring af.
De motie van de fractie D66 inzake de handelwijze van het college wordt met 2 stemmen voor en 10 stemmen
tegen verworpen. Strekking van de motie: afkeuring van de gevolgde handelwijze van het college van B&W
ten aanzien van het verzenden op 5 februari 2018 van de definitieve versie van een concept brief aan
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland . De leden Bijvoet en De Nie leggen een stemverklaring af.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 25 april 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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