Concept besluitenlijst openbare raadsvergadering 27 februari 2019
Aanvang: 20.04 uur
Sluiting : 21.35 uur
Locatie : Raadzaal raadhuis gemeente Laren
Aanwezig:

Voorzitter:
Griffier:
Wethouders:
Afwezig:

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

1.

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering. Aanwezigen worden geattendeerd op het ‘livestreamen’ van de vergadering. Er
is bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Niekus en mevrouw Timmerman. Er zijn drie moties ‘vreemd
aan de orde van de dag’ ontvangen, één van de fracties VVD, D66 en LB en twee van de fracties D66, CDA en LL.
De moties worden toegevoegd aan de agenda. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

2.

Mededelingen / Voortgang grote projecten
Raadslid Van der Zwaan inzake een eerste bijeenkomst van de werkgroep Omgevingswet morgenavond in Blaricum.
Raadslid Faas inzake zijn ontmoeting met de heer Roest tijdens de uitreiking van een koninklijke onderscheiding
aan Hans Klok.
Raadslid Klingenberg inzake haar afwezigheid wegens de begrafenis van een familielid tijdens de raadsvergadering
van 30 januari 2019.
Raadslid Hurink inzake de uitnodiging voor een extra regiopodium op 22 maart van 16.00 tot 18.00 uur.
Wethouder Van Hunnik inzake de start in april van het Advies- en informatiepunt Sociaal Domein in het Raadhuis
op vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur en de nationale voorleeswedstrijd zaterdag 9 maart aanstaande in het Brinkhuis.
Wethouder Calis inzake de ondertekening van de vernieuwde prestatie-overeenkomst met Bijzonder Laren, het
project ‘Laren regenklaar’ en de afkoppeling morgen van de ambtswoning.
Wethouder Stam inzake de ontvangen memo’s over reclame-uitingen van AH en de stand van zaken monumenten,
de prestatieafspraken met Wbv Het Gooi en Omstreken, het besluit van B&W over de notitie ontsluiting Rosa Spier
en een uitleg over het ontstane rumoer rondom bedrijventerrein Goyergracht.
Raadslid Klingenberg inzake het bestaan van een dossier uit het verleden over asbest Goyergracht.

3.

Beantwoording vragen
Er zijn geen vragen ontvangen.

4.

Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Wethouder Van Hunnik inzake de campagne vanuit de Regio ‘kijk je om of kijk je weg’, de dag van de leerplicht in
college de Brink op 21 maart en de opening van een nieuwe SOA-poli in Bussum.
Wethouder Calis inzake de gezamenlijke verklaring n.a.v. informele besprekingen tussen de 5 Gooise gemeenten, de
provincie en de gemeente Amsterdam over het GNR en een eerste indruk van het resultaat jaarrekening 2018 van de
BEL Combinatie.

5.

Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering d.d. 30 januari 2019
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

6.

Vaststellen lijst ingekomen stukken
De lijst wordt conform vastgesteld.

7.

Raadsvoorstellen:

7.1

Benoeming commissielid M&F
Voorstel:
Dhr. T.J. Jacobse (Larens Behoud) te benoemen tot lid van commissie M&F.
De raadscommissie, bestaande uit de leden Snoek, Van den Berg en De Bondt, verklaart dat wordt voldaan aan de
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wettelijke vereisten. Geadviseerd wordt de heer Jacobse toe te laten tot commissie M&F. De heer Jacobse legt de
eed af. De raad besluit conform het voorstel. Felicitaties worden uitgesproken en bloemen overhandigd.
7.2

Subsidieplafond investeringssubsidies sport- en scoutingverenigingen Laren
Voorstel:
1. Het subsidieplafond 2019 ten behoeve van de `Regeling investeringssubsidies sport- en scoutingverenigingen
Laren’ vast te stellen op € 300.000,-.
De raad besluit conform het voorstel.

7.3

Zienswijze Beleidsplan 2019-2022 VRGV
Voorstel:
1. De zienswijze op het ontwerp Beleidsplan 2019-2022 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vast te stellen;
2.De zienswijze te verzenden naar de veiligheidsregio.
De raad besluit conform het voorstel.

8.

Moties vreemd aan de orde van de dag
De motie van de fracties VVD, D66 en LB inzake een gedenkteken op de Brink voor 68 omgekomen Laarders wordt
unaniem aangenomen.
De motie van de fracties D66, CDA en LL inzake het besluit van B&W over bezwaarschriften tegen een evenement
op de Brink op 1 september 2018 wordt met 5 stemmen voor (D66, CDA, LL) en 8 stemmen tegen (LB, VVD)
verworpen.
De motie van de fracties D66, CDA en LL inzake geen extra evenement 2019 op de Brink wordt met 5 stemmen
voor (D66, CDA, LL) en 8 stemmen tegen (LB, VVD) verworpen.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 27 maart 2019.

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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