Concept besluitenlijst openbare raadsvergadering 27 mei 2020
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting : 22.45 uur
Locatie : raadzaal BEL-kantoor gemeente Eemnes
Aanwezig:

Voorzitter:
Griffier:
Wethouders:
Afwezig:

Larens Behoud - Wim van der Zwaan, Karel Loeff, Sean Bogaers, Hans van Goozen
Liberaal Laren - Jacqueline Timmerman-Hamers, Rik Snoek, Evert de Jong, Maria
Klingenberg-Klinkhamer
VVD - Désirée Niekus, Johan de Bondt, Hans Faas
CDA - Erwin van den Berg
D66 - Nico Wegter
Groen Laren - Bart Vos
Nanning Mol
Corry Holtslag
Peter Calis (Larens Behoud), Karin van Hunnik (Larens Behoud), Ton Stam (VVD)
Eric Hurink (Larens Behoud)

1.

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer Hurink. Voor
agendapunt 7.7 is een amendement van de fracties VVD, LB, LL en CDA ontvangen en een motie van de
fractie LL. Van de fractie D66 is een motie vreemd aan de orde van de dag ontvangen. Melding wordt
gedaan van de aanwezigheid van de loco gemeentesecretaris dhr. Te Velde. Dank wordt uitgesproken voor
het mooie boeket bloemen dat van de raad is ontvangen na het betrekken van de woning aan de Kerklaan.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

2.

Mededelingen / Voortgang grote projecten
Wethouder Van Hunnik inzake het aantrekken van een accounthouder voor het Brinkhuis, de heer Henk
Pullen.
Wethouder Stam inzake de N525, het in procedure komen van de oversteek bij La Place en een ontmoeting
begin juni met de nieuwe gedeputeerde. Verder t.a.v. de bouwprocessen het aan de huidige situatie
aangepaste participatieproces m.b.t. Sherpa en de H. Vosweg, de te plannen informele bijeenkomst van de
klankbordgroep Rabobank, het streven de Ligweide in procedure te brengen en het collegebesluit over een
hospice/verkoop ambtswoning.
Raadslid Niekus inzake de schriftelijke vragen die zij heeft gesteld over de ontwikkelingen WMO en
Jeugdzorg.

3.

Beantwoording vragen
Er zijn geen vragen ontvangen.

4.

Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Wethouder Stam inzake de planning OV concessie: tot 15 juni geldt een embargo, eind juni volgt een
webinar voor raadsleden, in oktober mogelijk besluitvorming door de raden en in november besluitvorming
door provinciale staten.
Wethouder Calis inzake de onderhandelingen met Blaricum en Eemnes over de kostenverdeling BEL, de
door Berenschot uitgevoerde berekeningen en de keuze voor scenario 2 met ingang van 1 juli 2020.

5.

Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering d.d. 6 mei en 13 mei 2020
De besluitenlijsten worden conform vastgesteld.

6.

Vaststellen lijst ingekomen stukken
De lijst wordt conform vastgesteld.

7.

Raadsvoorstellen:

7.1

Zienswijze jaarstukken 2019 en programmabegroting 2021 VRGV
Voorstel:
1. In te stemmen met de zienswijze op de jaarstukken 2019 en programmabegroting 2021 van de
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek;
2. De zienswijze kenbaar te maken aan de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.
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7.2

Regionaal Risicoprofiel 2020 Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek
Voorstel:
1. In te stemmen met de zienswijze op het Regionaal Risicoprofiel 2020, inclusief wensen voor het
Regionaal Beleidsplan 2021-2024, zoals weergegeven in bijgevoegde brief;
2. De zienswijze kenbaar te maken aan de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

7.3

Concept begroting 2021 Werkvoorzieningschap Tomingroep
Voorstel:
De bijgevoegde zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2021 van het Werkvoorzieningschap
Tomingroep.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

7.4

Samenwerkingsovereenkomst procesversnelling ruimtelijke adaptatie
Voorstel:
1. Binnen de begroting 2020 budget op te nemen voor uitvoering van de in de aanvraag
Procesondersteuning Regionale versnelling genoemde producten;
2. De derde begrotingswijziging 2020 vast te stellen.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

7.5

Bekrachtiging geheimhouding grondexploitatie 2020 + risicoanalyse Crailo
Voorstel:
1. Op grond van artikel 25, lid 3, van de Gemeentewet juncto artikel 10, lid 2, sub b en g van de Wet
openbaarheid van bestuur de door het college opgelegde geheimhouding inzake de aan de raad
overgelegde grondexploitatie 2020 + risicoanalyse Crailo en brief alsmede het behandelde in de besloten
vergadering over dit voorstel en besluit, te bekrachtigen;
2. Kennis te nemen van de brief van de GEM Crailo d.d. 14 mei 2020 over de geactualiseerde
grondexploitatie Crailo, stand van zaken mobiliteit onderzoek en MER bestemmingsplan en de impact van
COVID-19 op het project Crailo en de geplande bijeenkomst met uw raad.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

7.6

Wijziging bestemmingsplan Zevenend-Postiljon
Voorstel:
De wijziging van het bestemmingsplan Zevenend-Postiljon vast te stellen.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

7.7

Concept Regionale Energie Strategie NHZ
Voorstel:
Geen wensen en bedenkingen naar voren te brengen op de concept-RES NHZ.
De fracties van de VVD, LB, LL en CDA dienen een amendement in. Over het amendement wordt
hoofdelijk gestemd. Voor stemmen de leden De Bondt, Faas, Van Goozen, De Jong, Klingenberg, Loeff,
Niekus, Snoek, Timmerman, Van der Zwaan en Van den Berg. Tegen stemmen de leden Vos, Wegter en
Bogaers. De heer Bogaers legt een stemverklaring af. Het door het amendement gewijzigde voorstel wordt
met 11 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen.
De fractie van LL dient een motie in. De motie wordt met 12 stemmen voor (VVD, LB, LL, CDA) en 2
stemmen tegen (D66, Groen Laren) aangenomen. De heer Wegter legt een stemverklaring af.

7.8

Zienswijze begroting 2021 en resultaatbestemming 2019 Regio G&V
Voorstel:
1. Een zienswijze in te dienen ten aanzien van de resultaatbestemming met betrekking tot het terug te
betalen deel aan de gemeenten à € 233.932 totaal regio-breed:
Dit resterend deel van het resultaat niet te restitueren aan gemeenten, maar te storten in een
bestemmingsreserve ter dekking van extra kosten in 2020 t.g.v. corona-crisis.
2. Ten aanzien van de ontwerpbegroting de waardering uit te spreken voor de inzet die gedaan wordt om
de ambities te realiseren. Het is een gezamenlijke inspanning om de ambities te verwezenlijken binnen de
eigen begroting.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

7.9

Rapport `Informatiepositie raad in besluitvormingsprocessen, casus Laren: Hart van Laren’
Voorstel:
De aanbevelingen zoals geformuleerd in het rekenkamerrapport `Informatiepositie van
de raad in besluitvormingsprocessen, casus Laren: Hart van Laren’ over te nemen, te
weten:
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1a. Voer een open debat over de kosten van Hart van Laren en de gemeentelijke bijdrage in de toekomst.
De gemeente en de beheerstichting zijn wederzijds afhankelijk en hebben beide belang bij lange termijn
stabiliteit in deze relatie. Een belangrijk startpunt hiervoor is duidelijkheid over de gemeentelijke financiële
bijdrage aan Hart van Laren.
1b. Verzoek het college van B en W:
Voer een open debat over de kosten van Hart van Laren en de gemeentelijke bijdrage in de toekomst. De
gemeente en de beheerstichting zijn wederzijds afhankelijk en hebben beide belang bij lange termijn
stabiliteit in deze relatie. Een belangrijk startpunt hiervoor is duidelijkheid over de gemeentelijke financiële
bijdrage aan Hart van Laren.
2. De afgelopen jaren is er de nodige onrust en onduidelijkheid rondom Hart van Laren geweest. Het
rapport ‘Wijzer vooruit!’ verschaft duidelijkheid en biedt structuur aan de stappen die nog gezet moeten
worden. Benut de kennis en aanbevelingen uit voorgaande onderzoeken zoals ‘Wijzer vooruit!’ om het
verdere besluitvormingsproces en de te maken afspraken spoedig af te ronden.
3. Het subsidieproces moet zo spoedig mogelijk op orde zijn. Maak duidelijke afspraken met de
beheerstichting over de prestaties die de beheerstichting moet leveren in relatie tot (financiële) bijdrage
van de gemeente en richt de jaarlijkse subsidieverlening hierop in. Zowel de beheerstichting als de
gemeente moeten zich houden aan de afspraken in de prestatieovereenkomst, onder meer wat betreft het
tijdig indienen van de begroting en jaarrekening en de goedkeuring van de jaarstukken door gemeente.
4. Ga met de beheerstichting in gesprek over de mogelijkheden en beperkingen rondom de exploitatie van
de horeca in het Brinkhuis. Maak duidelijke afspraken met de beheerstichting over de exploitatie van Hart
van Laren, waarbij ook de belangen van ondernemers worden meegewogen.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.
8.

Moties vreemd aan de orde van de dag
De motie van D66 inzake steun aan het bedrijfsleven in Laren wordt naar aanleiding van de
beraadslagingen aangepast: de tekst “uiterlijk 5 juni 2020” onder 2 punt wordt vervangen door de tekst “zo
spoedig mogelijk”. De aangepaste motie wordt met 2 stemmen voor (D66, CDA) en 12 stemmen tegen
(LB, VVD, LL, Groen Laren) verworpen.
Sluiting

Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 24 juni 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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