Besluitenlijst openbare raadsvergadering 17 februari 2021
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting : 21.09 uur
Locatie : digitaal vanuit raadzaal BEL-kantoor gemeente Eemnes
Aanwezig:

Voorzitter:
Griffier:
Wethouders
Afwezig:

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

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de digitale vergadering. Raadsleden wordt verzocht zich bij het noemen van de naam
present te melden. De heer Bogaers is afwezig. Attentie wordt gevraagd voor het livestreamen van de
vergadering, een steminstructie wordt gegeven. Voor agendapunt 3 zijn vragen ontvangen van de fractie
van de VVD. Agendapunt 8.1 `Bestuursopdracht Groenplan Laren’ wordt op voorstel van de fracties LB,
VVD en LL afgevoerd van de agenda.
Hoofdelijke stemming wordt gevraagd door de fractie van het CDA over het al dan niet op de agenda
houden van agendapunt 8.2 `Financiële zelfredzaamheid Huishoudelijke Hulp’. De fracties LB en de
VVD (7) stemmen voor behandeling van het agendapunt, de fracties CDA, LL, Groen Laren en D66 (7)
stemmen tegen behandeling van het agendapunt. De stemmen staken in een niet voltallige vergadering,
het nemen van een beslissing wordt uitgesteld tot een volgende vergadering.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen
Wethouder Calis inzake het advies van de Raad van Openbaar Bestuur ( ROB) over een nieuwe
verdeelsleutel van het Gemeentefonds en de oproep landelijke partijen te benaderen hierover.
Wethouder Stam inzake de bijeenkomsten met de klankbordgroepen `kapbeleid’ en `correcties
bestemmingsplan’ op 3 en 8 maart aanstaande, een te plannen voorlichtingsbijeenkomst voor de raad in
het tweede kwartaal dit jaar over de inrichting huisvesting onderwijs en de start van de planvorming
Centrumplan.
Raadslid Van den Berg inzake een terugblik op de informatieavond over de OZB en de wens dit
onderwerp nog een keer voor de commissie te agenderen.

3. Beantwoording vragen
De fractie van de VVD heeft vragen ingediend over bouwplannen op de Larense Kweek. De vragen
worden beantwoord door wethouder Stam.

4. Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Wethouder Stam inzake het goed bezochte webinar over Crailo en de inspanningen een verbinding tussen
Tergooi en Crailo te ontwikkelen t.b.v. een goede fiets/voetgangersverbinding.

5. Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering d.d. 27 januari 2021
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

6. Vaststellen lijst ingekomen stukken
De lijst wordt conform vastgesteld.
N.a.v.:
De voorzitter deelt mee de opmerkingen van de heer Hurink over een tweetal ontvangen mailberichten en
de constatering aangaande het niet schrijven van ambtelijke uren mee te nemen naar het college.
De voorzitter deelt mee het verzoek van de heer Wegter voor een informatiebijeenkomst over de
ontwikkelingen van de BEL in het tweede kwartaal mee te nemen naar het college.
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7. Bekrachtigen geheimhouding
Geen.

8. Raadsvoorstellen
8.1

Bestuursopdracht Groenplan Laren

Voorstel:
In te stemmen met de voorgestelde bestuursopdracht voor het opstellen van een Groenplan Laren dat:
- beknopt is en goed toepasbaar;
- de kwaliteit van het openbaar groen bewaakt;
- ruimtelijke uitgangspunten bevat voor het toe- en afwijzen van kapaanvragen;
- de kosten voor aanleg en onderhoud beheerst;
- en waarmee flexibel ingespeeld kan worden op ontwikkelingen.
Het agendapunt wordt niet behandeld, er wordt een nieuw voorstel voorgelegd in de commissie.

8.2

Financiële zelfredzaamheid Huishoudelijke Hulp

Voorstel:
De Verordening Sociaal Domein gemeente Laren 2018 te wijzigen zoals weergegeven in bijgevoegd
concept raadsbesluit.
De beslissing over het behandelen van dit agendapunt wordt uitgesteld tot een volgende vergadering.

9. Sluiting
De Legesverordening 2021 met bijbehorende tarieventabellen A en B vast te stellen.
De raad stemt unaniem conform het voorstel.
Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 31 maart 2021.

mw. C.J.E. Holtslag
griffier

dhr. drs. N. Mol
voorzitter

De vergadering is per agendapunt te beluisteren via de raadsinformatiesite van gemente Laren. Het besprokene is
terug te lezen in het aangekoppelde audiotranscript
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