Besluitenlijst openbare raadsvergadering 5 november 2021
Aanvang: 9:30 uur
Sluiting : 13:00 uur
Locatie : raadzaal BEL-kantoor gemeente Eemnes
Aanwezig:

Voorzitter:
Griffier:
Wethouders
Afwezig:

Larens Behoud - Wim van der Zwaan, Karel Loeff, Hans van Goozen, Eric Hurink,
Thijmen Jacobse
Liberaal Laren - Jacqueline Timmerman-Hamers, Rik Snoek, Evert de Jong, Diederik Sakkers
(aanwezig vanaf ’11:24 uur)
VVD - Désirée Niekus, Hans Faas, Johan de Bondt
CDA - Erwin van den Berg
Groen Laren - Bart Vos
D66 – Nico Wegter
Nanning Mol
Willem Nedermeijer
Peter Calis (Larens Behoud), Jan den Dunnen (Larens Behoud), Ton Stam (VVD)
-

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. De agenda wordt conform voorstel
vastgesteld.

2. Raadsvoorstellen
Hamerstukken

2.1 Onderwerp: Nota Kunst en Cultuur (64)
Voorstel:
De Nota Kunst en Cultuur 2021-2025 vast te stellen.
De nota wordt vastgesteld met de voorgestelde wijzigingen van het college naar aanleiding van de
behandeling in de commissie M&F van 14 oktober 2021.

Bespreekstukken

2.2 Onderwerp: Programmabegroting 2022 gemeente Laren
Voorstel:
1. De programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 vast te stellen;
2. De in de begroting geraamde opbrengsten uitgangspunt te laten zijn voor de nog vast te stellen
tarieven voor leges en belastingen.
Het college heeft de volgende toezeggingen gedaan:
- Op korte termijn wordt een raadsinformatieavond georganiseerd over de waterberging op de Brink.
- In december wordt een notitie toegestuurd over een principebesluit voor de realisatie van sociale
woningbouw op de Larense kweek.
- Bij de presentatie over de cijfers van het sociaal domein in december wordt ook ingegaan op de
gevolgen van de bezuinigingen op het sociaal domein waaronder de gevolgen van bezuinigingen op
de huishoudelijke hulp.
- De raad wordt vooraf geïnformeerd over subsidieaanvragen door sportverenigingen en wordt om
meningen en gevoelens gevraagd.\
- De in de begroting opgenomen €33.000,- voor de Tomingroep voor het hertenkamp zal worden
uitgegeven door de buitendienst.
- Na een constatering dat de cijfers gepubliceerd in het Larens Journaal niet overeenkomen met de
cijfers uit de begroting, zal het college dit uitzoeken en de juiste cijfers toesturen.
Na uitleg door de wethouder heeft de fractie van Liberaal Laren hun amendement over de aanpassing van
het budget voor kapaanvragen ingetrokken.
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Na uitleg door de wethouder heeft de fractie van D66 hun amendement over het aanpassen van het
percentage voor de waardeontwikkeling van woningen van 7 naar 9% ingetrokken.
De programmabegroting 2022 is aangenomen met 10 stemmen voor en 5 stemmen tegen. De fracties van
Liberaal Laren en D66 hebben tegen het voorstel gestemd.
De door de fractie van D66 ingediende de motie over het opnemen van inflatiecijfers in de financiële
verordening wordt verworpen met 5 stemmen voor van D66 en Liberaal Laren en 10 stemmen tegen.

3. Sluiting
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Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 24 november 2021.

dhr. 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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