Concept besluitenlijst extra openbare raadsvergadering 4 maart 2020
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting : 21.17 uur
Locatie : raadzaal Raadhuis gemeente Laren
Aanwezig:

Voorzitter:
Griffier:
Wethouders:
Afwezig:

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

1.

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van verhindering ontvangen van de leden Faas, Van
Goozen en De Bondt. Voor agendapunt 7.2 zijn acht moties ontvangen. Agendapunt 7.3 wordt op advies
van raadscommissie R&I niet behandeld. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

2.

Mededelingen / Voortgang grote projecten
De voorzitter inzake de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de verspreiding van het Coronavirus in
de regio G&V.
Wethouder Calis inzake de verzending van de aanslagen OZB en de oproep te reageren indien er foutief
zou zijn getaxeerd.
Wethouder Van Hunnik inzake de start volgende week van de dagbestedingsactiviteit `Dagje Hart van
Laren’ die wekelijks op woensdag zal worden georganiseerd door Versa Welzijn.

3.

Beantwoording vragen
Er zijn geen vragen ontvangen.

4.

Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Wethouder Calis inzake het overleg vorige week van de portefeuillehouders economie waarin - gezien de
financiële risico’s – is besloten pas op de plaats te maken ten aanzien van deelname in de
ontwikkelingsfondsen ROM Utrecht en/of MRA Invest.

5.

Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering d.d. 29 januari 2020
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

6.

Vaststellen lijst ingekomen stukken
De lijst wordt conform vastgesteld.

7.

Raadsvoorstellen:

7.1

Bekrachtiging geheimhouding grondexploitatie, risicoanalyse en financiële paragraaf plan Crailo
Voorstel:
1. op grond van artikel 25, lid 2, van de Gemeentewet de door het college opgelegde geheimhouding
inzake de aan de raad overgelegde Grondexploitatie + risicoanalyse Crailo 2019 (d.d. 16-01-2019) en
de financiële paragraaf van het stedenbouwkundig- en landschapsplan Buurtschap Crailo te
bekrachtigen (artikel 25, lid 3, Gemeentewet), alsmede geheimhouding op te leggen over het
behandelde in de besloten vergadering over dit voorstel en besluit met bijlagen/overgelegde stukken
(artikel 25, lid 1, Gemeentewet);
2. de geheimhouding te bekrachtigen en op te leggen op grond van de belangen genoemd in artikel 10,
lid 2, sub b en g, van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob);
3. de geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het
behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat de gemeenteraad deze heeft
opgeheven.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.
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7.2

Vaststelling stedenbouwkundige en landschappelijke uitgangspunten Crailo
Voorstel:
1. De ruimtelijke verbeeldingskaart (bijlage 1) vast te stellen zoals opgenomen en toegelicht in het
Stedenbouwkundig- en landschapsplan Buurtschap Crailo.
2. Het programma voor de ontwikkeling van Crailo vast te stellen op basis van de onderzoeksrapporten
met als belangrijkste elementen:
• 500 woningen en 5 hectare bedrijvigheid (waarvan maximaal 3,4 ha op Zuid, 0,5 tot 1 ha voor een
bijzonder entreegebouw en 1 tot 1,5 ha voor bedrijven gemengd met wonen) op het kazernekwartier
conform het richtinggevend uitgangspunt in het Ambitiedocument Buurtschap Crailo;
• 50 woningen extra in het middensegment volgens het principe van optie 1 in het stedenbouwkundigen landschapsplan;
• 40 woningen en ca. 1.000 m2 werkruimte extra door het transformeren van gebouw de Spiegelhorst
volgens het principe van optie 2 in het stedenbouwkundig- en landschapsplan;
• Resulterend in een segmentering van 33% sociaal, 27% midden en 40% duur segment, hetgeen
neerkomt op een totaal van 590 woningen: 194 sociaal, 160 midden en 236 duur.
3. De thema’s identiteit, energie, biodiversiteit en mobiliteit vast te stellen als belangrijkste speerpunten
voor het Stedenbouwkundig- en landschapsplan Buurtschap Crailo.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.
De motie van de fractie D66, Bedrijventerrein naast Natuurbrug, wordt met 1 stem voor (D66) en 11
stemmen tegen (LB, LL, CDA, VVD) verworpen.
De motie van de fractie D66, Ecowal naast Natuurbrug, wordt met 2 stemmen voor (D66, LL: mevrouw
Klingenberg) en 10 stemmen tegen (LB, CDA, VVD, LL) verworpen. Mevrouw Timmerman legt een
stemverklaring af.
De motie van de fracties LB, LL, VVD en CDA inzake de Kolonel Palmkazerne wordt unaniem
aangenomen.
De motie van de fracties LL en LB inzake de bouwhoogte wordt bij punt 3 tekstueel aangepast: “Hiermee
de natuur in de wijk als uitgangspunt te behouden” wordt “Hiermee de natuur rond en in de wijk als
uitgangspunt te behouden”. De aangepaste motie wordt unaniem aangenomen.
De motie van de fractie D66 inzake een initiatievenprocedure voor Crailo wordt unaniem aangenomen.
De motie van de fractie CDA inzake het parkeren op Crailo wordt unaniem aangenomen.
De motie van de fractie CDA inzake openbaar vervoer Crailo wordt unaniem aangenomen.
De motie van de fractie CDA inzake ruimte voor senioren op Crailo wordt unaniem aangenomen.

7.3

Audiovisuele installatie raadzaal
Voorstel:
1: akkoord te gaan met de vervanging van het audiovisueel systeem gemeente Laren;
2: het systeem te leasen (looptijd 60 maanden);
3: te kiezen voor een BOSCH systeem van leverancier BIS;
4: de 4e begrotingswijziging 2020 vast te stellen.
De raad besluit het agendapunt niet te behandelen.
Sluiting

Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 25 maart 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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