Concept besluitenlijst openbare raadsvergadering 6 november 2020
Aanvang: 09.30 uur
Sluiting : 15.25 uur
Locatie : raadzaal BEL-kantoor gemeente Eemnes
Aanwezig:

Voorzitter:
Griffier:
Wethouders:

Larens Behoud - Wim van der Zwaan, Karel Loeff, Hans van Goozen, Eric Hurink, Sean
Bogaers
Liberaal Laren - Jacqueline Timmerman-Hamers, Rik Snoek, Evert de Jong, Maria
Klingenberg-Klinkhamer
VVD - Désirée Niekus, Hans Faas, Johan de Bondt
CDA - Erwin van den Berg
D66 - Nico Wegter
Groen Laren - Bart Vos (tot 15.10 uur)
Nanning Mol
Corry Holtslag
Peter Calis (Larens Behoud), Karin van Hunnik (Larens Behoud), Ton Stam (VVD)

1.

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Verzocht wordt gedurende de
raadsvergadering de vereiste afstand in acht te nemen. Aanwezigen worden geattendeerd op het
livestreamen van de vergadering. Mededeling wordt gedaan van de thuiskomst uit het ziekenhuis van de
kleindochter van mevrouw Timmerman. De heer Bogaers is weer aanwezig. In verband met het beperken
van loopbewegingen in de raadzaal worden de algemene beschouwingen tijdens de behandeling van de
begroting niet uitgereikt. De fractie van de VVD heeft aangegeven bij de beschouwingen in de volgorde te
hebben geruild met het CDA. Het is fracties toegestaan bij de begrotingsbehandeling een tweede spreker
het woord te laten voeren. Voor agendapunt 2 is een amendement ontvangen van de VVD, van LL en van
de fracties LL, CDA en D66. Verder zijn twee moties ontvangen van D66. Voor agendapunt 4 is een
amendement ontvangen van de fracties LL en CDA. Van de fractie Groen Laren is een motie vreemd aan
de orde van de dag ontvangen. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

2.

Programmabegroting 2021 gemeente Laren
Voorstel:
1. De programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 vast te stellen;
2. De in de programmabegroting geraamde opbrengsten inzake lokale heffingen uitgangspunt te laten
zijn voor nog later vast te stellen tarieven (verordeningen) voor:
 Rioolheffing;
 Afvalstoffenheffing;
 Begrafenisrecht;
 Leges e.d.;
 Onroerende zaakbelasting;
 Precario;
 Hondenbelasting;
 Marktgelden.
Het amendement van de VVD inzake cameratoezicht wordt met 12 stemmen voor (VVD, 4 leden LB, LL,
CDA) en 3 stemmen tegen (D66, Groen Laren, lid LB) aangenomen.
Het amendement van LL, CDA, D66 inzake OZB-verhoging woningen wordt met 6 stemmen voor (LL,
CDA, D66) en 9 stemmen tegen (LB, VVD, Groen Laren) verworpen.
Het amendement van LL inzake fte wethouders wordt met 5 stemmen voor (LL, D66) en 10 stemmen
tegen (LB, VVD, CDA, Groen Laren) verworpen.
De fractie van LB dient staande de vergadering een amendement in betreffende de reserve Centrumplan.
Het amendement wordt met 8 stemmen voor (LB, VVD) en 7 stemmen tegen (LL, CDA, D66, Groen
Laren) aangenomen.
De leden Wegter, Timmerman, Van den Berg en Vos leggen een stemverklaring af.
Het door de aangenomen amendementen gewijzigde voorstel wordt met 9 stemmen voor (LB, VVD, CDA)
en 6 stemmen tegen (LL, D66, Groen Laren) aangenomen.
De motie van D66 inzake reductie subsidies wordt met 5 stemmen voor (D66, LL) en 10 stemmen tegen
(LB, VVD, CDA, Groen Laren) verworpen.
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De motie van D66 inzake OZB wordt met 6 stemmen voor (D66, LL, Groen Laren) en 9 stemmen tegen
(LB, VVD, CDA) verworpen.
3.

1e begrotingswijziging 2021 BEL Combinatie
Voorstel:
1. kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2021;
2. geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2021 van de BEL Combinatie.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

4.

Instellen noodfonds Coronamaatregelen
Voorstel:
1. Een reserve ‘Maatschappelijk Steunfonds COVID-19’ in te stellen om maatschappelijke organisaties en
ondernemers uit Laren te steunen die door de coronamaatregelen van de overheid financieel onevenredig
benadeeld zijn;
2. De reserve af te splitsen van de Algemene Reserve voor een bedrag van €1 miljoen;
3. De Algemene Reserve te compenseren door deze aan te vullen met €1 miljoen, uit de opbrengsten van de
verkoop van de voormalige burgemeesterswoning aan de Stationsweg 3;
4. Het college opdracht te geven bestedingen uit het Steunfonds te doen op basis van een vast te stellen
beleidsregel, waarbij in ieder geval matching mogelijk wordt voor bijdragen uit het Mondriaanfonds en
het Noodfonds culturele infrastructuur van de Provincie Noord-Holland, zodat voor Singer en Stichting
Hart van Laren een bijdrage veilig gesteld kan worden;
5. De nieuwe reserve waar mogelijk als een egalisatiereserve in te zetten, door met instellingen die gebruik
maken van gemeentelijke matching het gesprek aan te gaan over toekomstige subsidieverlagingen en het
resultaat daarvan in de reserve te storten;
6. De nieuwe reserve waar mogelijk aan te vullen met bijdragen vanuit het Rijk ter compensatie van
COVID-19 gerelateerde kosten;
7. Bij de jaarrekening 2022 te evalueren of de reserve in stand moet blijven of opgeheven kan worden.
Het amendement van de fracties LL en CDA betreffende afvoeren van het voorstel en volgen van een
andere methodiek, wordt na de beraadslagingen en de mededeling van de wethouder dat bij de raad wordt
teruggekomen met beleidsregels, door de fracties ingetrokken.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

5.

Bekrachtigen geheimhouding
De door het college opgelegde verplichting tot geheimhouding op de stukken die betrekking hebben op de
grondexploitatie Ligweide met toelichting te bekrachtigen, conform artikel 25, lid 3, van de Gemeentewet,
voor een periode van drie jaar.
De raad besluit unaniem de geheimhouding te bekrachtigen.

6.

Moties vreemd aan de orde van de dag
De motie van de fracties Groen Laren, VVD en D66 inzake een afsteekverbod voor vuurwerk wordt met 8
stemmen voor (VVD, D66, LL) en 6 stemmen tegen (LB, CDA) aangenomen. De heer Bogaers legt een
stemverklaring af.
Het CDA dient staande de vergadering een motie in betreffende samenwerking binnen de BEL-gemeenten
en andere samenwerkingen. De motie wordt n.a.v. de beraadslagingen aangepast: “draagt het college op”
wordt gewijzigd in “vraagt het college”. De aangepaste motie wordt unaniem aangenomen.
Sluiting

Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 25 november 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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