Adviezen en conclusies commissie Ruimte en Infrastructuur 23 september 2020
Aanwezig::

Afwezig:

Voorzitter:
B&W:
Overig:
Commissiegriffier:

1.

Larens Behoud – Karel Loeff (vanaf 20:03 uur) en Wim van der Zwaan
Liberaal Laren – Jacqueline Timmerman en Maria Klingenberg-Klinkhamer
VVD – Johan de Bondt en Hans Faas
D66 – Andreas Grunwald
CDA – Erwin van den Berg
Groen Laren – Bart Vos
Larens Behoud – Hans van Goozen
CDA – Carel van Hest
D66 – Yvonne Berghorst
Nico Wegter (D66)
Ton Stam (wethouder VVD)
Karin Loman, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling BEL Combinatie, bij
agendapunt 6.
Antoinette Kroon

Opening en vaststelling agenda
De vergadering wordt om 20.00 uur geopend. Aanwezigen worden geattendeerd
op het ‘livestreamen’ van de vergadering. De heren Van Goozen, Van Hest en mevrouw Berghorst
zijn verhinderd. De heer Van Goozen wordt vervangen door de heer Van der Zwaan.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering commissie R&I d.d. 16 juni 2020
De lijst van adviezen en conclusies wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Mededelingen
Mededeling wethouder Stam inzake raadsvoorstel `Begrotingswijziging voor oprichting
Energiedienstenbedrijf’

Wethouder Stam heeft de commissie over het raadsvoorstel ‘Begrotingswijziging voor oprichting
Energiedienstenbedrijf’ nader geïnformeerd.
Toezegging wethouder Stam: de Regio zal worden verzocht om in de toekomst bij berekeningen
rekening te houden met de actuele stand van het inwonersaantal van de gemeente Laren en
binnenkort wordt de raad over de status van de scan van monumenten op de hoogte gesteld.
4.

Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Mededeling wethouder Stam inzake ter beschikking stellen van een lening aan Maggy Lekeux door
de gemeente Eemnes. Er zal hierover overleg worden gevoerd met de burgemeester van de
gemeente Eemnes in verband met het mogelijke effect van het besluit van het college van Laren
over de subsidiering van Maggy Lekeux.
Toezegging wethouder Stam: de raad wordt zo spoedig mogelijk over de stand van zaken
geïnformeerd.
Mededeling wethouder Stam inzake raadsinformatiebrief GFT en verdiepingssessie DIFTAR.
Toezegging wethouder Stam: het verslag van de verdiepingssessie zal aan de raad worden
verzonden.

5.

Stand van zaken Omgevingswet
Wethouder Stam heeft de commissie nader geïnformeerd.
Toezegging wethouder Stam: het koersdocument zal binnen twee maanden in de commissie worden
ingebracht.

6.

Stand van zaken Crailo
Wethouder Stam heeft de commissie nader geïnformeerd.
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Raadsvoorstellen:

7.1 Zienswijze Jaarrekening en resultaatbestemming 2019 OFGV

Voorstel:
1. geen zienswijze in te dienen op de voorgestelde resultaatbestemming 2019 OFGV;
2. in te stemmen met en verzending van de raadsbrief zienswijze procedure
resultaatbestemming 2019 OFGV.
De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering
van 30 september 2020.
8.

Rondvraag
Geen.

Sluiting
21:30 uur
Vastgesteld in de commissievergadering van 20 oktober 2020.
Voorzitter,

Commissiegriffier,

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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