Concept besluitenlijst openbare raadsvergadering 28 oktober 2020
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting : 22.30 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
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
Nanning Mol
Corry Holtslag
Peter Calis (Larens Behoud), Karin van Hunnik (Larens Behoud), Ton Stam (VVD)
Sean Bogaers (Larens Behoud)

1.

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering. Aandacht wordt gevraagd voor het hanteren van de afstandseis en het
dragen van een mondkapje tijdens loopbewegingen. Aanwezigen worden geattendeerd op het livestreamen
van de vergadering. De heer Bogaers is afwezig. Voor agendapunt 7.1 is een amendement ontvangen van
de fractie D66. Voor agendapunt 7.2 is een motie ontvangen van de fracties VVD, LL en CDA. De agenda
wordt conform vastgesteld.

2.

Mededelingen / Voortgang grote projecten
Wethouder Stam inzake het positieve besluit van de raad van Eemnes over steun aan Maggy Lekeux, zodat
kan worden begonnen met de bouw van het clubhuis en inzake het succesvol verlopen van de fundraising
voor de Johanneskerk 500, alsmede de plaatsing in de kerk van het orgel uit de Lutherse kerk van
Hilversum.
Wethouder Van Hunnik inzake het besluit gratis mondkapjes te verstrekken bij de voedselbank en het
Brinkhuis, het uitreiken van een tegeltje i.h.k.v. de vrijwilligersdag, wijziging van de invulling van de dag
van de mantelzorg en het maken van een plan m.b.t. zorg voor de komende maanden. Verder inzake de
toegezonden raadsinformatiebrieven over de functie van het Brinkhuis en de halfjaarcijfers en programma
sociaal domein en een te organiseren verdiepingsbijeenkomst over deze cijfers en programma.
Wethouder Calis inzake de pilot die in het kader van Laren Regenklaar in november wordt gestart in de
wijk Steffenskamp/Jagersweg.

3.

Beantwoording vragen
Wethouder Calis geeft een nadere toelichting op de beantwoording van de vragen die de fractie van D66
heeft gesteld over de OZB 2020.

4.

Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Wethouder Van Hunnik inzake het nagenoeg afgerond zijn van het inkooptraject zorgaanbieders.
Wethouder Stam inzake de voortgang in de ontwikkeling van het traject Crailo.

5.

Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering d.d. 30 september 2020
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

6.

Vaststellen lijst ingekomen stukken
De lijst wordt conform vastgesteld.

7.

Raadsvoorstellen:

7.1

Intrekken inrichtingsschets Brink
Voorstel:
1. Het besluit van 24 juni 2020, waarbij uw raad heeft ingestemd met de inrichtingsschets
Herinrichting Brink d.d. 4 februari 2020 en heeft ingestemd met het voorkeursmodel voor wat
betreft waterberging, in te trekken;
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2.

Het budget dat beschikbaar is gesteld voor de Brink terug te storten in de algemene reserve onder
aftrek van de reeds gemaakte kosten en de nog niet gebudgetteerde kosten voor extra onderhoud
en hiervoor te zijner tijd een begrotingswijziging vast te stellen;
3. Uit te spreken dat het vraagstuk over de wateroverlast op en rond de Brink wordt betrokken bij
het Masterplan Laren Regenklaar;
4. Het regulier onderhoud op de Brink uit te voeren conform het geplande integrale bestek;
5. Onderzoek te doen naar bodemverbetering van de Brink en de raad daarover te informeren.
Het amendement van de fractie van D66 wordt na afloop van de beraadslagingen door de fractie
ingetrokken.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.
7.2

Grondstoffenvisie GAD
Voorstel:
1. Het Startmemo Grondstoffenvisie en de beschrijving van vraagstukken in dit voorstel ter kennisgeving
aan te nemen;
2. Richting te geven aan de uitwerking van een aantal vraagstukken in de nieuwe Grondstoffenvisie
waarbij wordt gekozen voor:
a. Ontwikkelperspectief B waarbij primair wordt gestuurd op duurzaamheidsprestaties van de
afzonderlijke stromen afgezet tegen de kosten en gewenste dienstverlening, waarbij ook
maatschappelijke meerwaarde wordt meegewogen en secundair wordt gestuurd op %
afvalscheiding;
b. De keuze tussen bronscheiding of nascheiding PMD wordt afgewogen in 2022 op basis van de
actuele informatie op dat moment en te koppelen aan de afloop of verlenging van het contract
restafval;
c. Op dit moment niet te kiezen voor invoering van DIFTAR ter bevordering van de
afvalscheiding;
d. In te zetten op de koppelkansen en slimme verbindingen zoals beschreven in het Startmemo
Grondstoffenvisie en dit voorstel.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.
De motie van de fracties VVD, LL en CDA wordt met 8 stemmen voor (VVD, LL, CDA) en 6 stemmen
tegen (LB, D66, Groen Laren) aangenomen.

7.3

Normenkader rechtmatigheid aanbesteden
Voorstel:
Het college stelt de raad voor om het eigen inkoopbeleid te schrappen uit het normenkader met ingang van
01-01-2020 en niet meer toe te passen bij de controle op de rechtmatigheid.
De raad besluit met 8 stemmen voor (VVD, LB, D66) en 6 stemmen tegen (LL, CDA, Groen Laren)
conform het voorstel.
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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