Concept besluitenlijst openbare raadsvergadering 29 september
2021
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting : 23.15 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, Diederik Sakkers
VVD - Désirée Niekus, Hans Faas, Johan de Bondt
CDA - Erwin van den Berg
Groen Laren - Bart Vos
D66 - Nico Wegter
Nanning Mol
Willem Nedermeijer
Peter Calis (Larens Behoud), Jan den Dunnen (Larens Behoud), Ton Stam (VVD)

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom en vraagt aan de aanwezigen de
maatregelen inzake corona nog zoveel mogelijk in acht te nemen ook al is het merendeel vervallen. De
raad stemt in met het advies van de fracties om de voorstellen de “Opstart Verkoop raadhuis” en
“Principebesluit huisvesting gemeentebestuur” terug te geven aan het college.
De heer Vos (Groen Laren) merkt op dat de klacht (agendapunt 11.7) een zwaar agendapunt is dat eerder
op de agenda zou moeten staan.
De agenda wordt vastgesteld.

2. Beëdiging nieuwe griffier
De heer Nedermeijer legt de belofte af

3. Afscheid raadslid S.W.G.A.M. Bogaers (Larens Behoud)
De voorzitter neemt namens de raad afscheid van de heer Bogaers en de heer Loeff namens de fractie
Larens Behoud.

4. Toelating en beëdiging raadslid T.J. Jacobse (Larens Behoud)
De commissie voor het nazien van de geloofsbrieven bestaat uit de heer Van de Berg, de heer Sakkers en
de heer Vos. De heer Sakkers doet namens de commissie verslag van haar bevindingen en adviseert tot de
toelating van de heer Jacobse als lid van de gemeenteraad van Laren. De heer Jacobse heeft vervolgens de
eed afgelegd.

5. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen gedaan.

6. Beantwoording vragen
De fractie van Larens behoud heeft vragen ex artikel 32 RvO ingediend over de subsidieverlening aan
LLTC voor de realisatie van padelbanen. Wethouder Stam heeft de vragen mondeling beantwoord.
Het college heeft toegezegd bij de voorziene aanpassing van de subsidieverordening ook een bepaling op
te nemen waarin voor subsidies boven een bepaald bedrag geldt, dat deze eerst in de commissie, dan wel
in de raad besproken worden. De heer Loeff (LB) heeft een motie vreemd aan de orde van de dag
ingediend. Na een schorsing is besloten de motie te bespreken als agendapunt 12.

7. Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Geen meldingen vanuit het college.

8. Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering d.d. 30 juni en 7 juli
2021
De besluitenlijsten worden conform vastgesteld.
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9. Vaststellen lijst ingekomen stukken
De lijst wordt conform vastgesteld. Mevrouw Niekus (VVD) merkt op dat de lijst erg lang is.

10. Bekrachtigen geheimhouding
De raad besluit de door het college opgelegde verplichting tot geheimhouding op de notitie en de
presentatie van Cushman & Wakefield alsmede de financiële memo, op grond van artikel 25, lid 2, van de
Gemeentewet en artikel 10, lid 2, sub b, van de Wet openbaarheid van Bestuur, te bekrachtigen. De
fracties van Liberaal Laren en Groen Laren hebben aangegeven onder protest in te stemmen met de
bekrachtiging van de geheimhouding.

11. Raadsvoorstellen
Hamerstukken

11.1 Verruiming inkomensgrens minimaregelingen
Voorstel:
In te stemmen met de verruiming van de huidige inkomensgrens van 110% naar 120% van de geldende
bijstandsnorm en deze in te laten gaan per 1 januari 2022.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

11.2 Beëindiging RTC-regeling en vergoeding kosten uit bijzondere bijstand
Voorstel:
1. In te stemmen met de beëindiging van de Regeling Tegemoetkoming Chronisch zieken en
gehandicapten (RTC-regeling) met ingang van 1 januari 2022;
2. In te stemmen met een vergoeding van de kosten op basis van forfaitaire bedragen aan personen met
een chronische aandoening en/of handicap vanuit de bijzondere bijstand met ingang van 1 januari
2022.
De raad besluit unaniem conform het voorstel. Het college heeft toegezegd voor de verkiezingen de eerste
ervaringen met de beëindiging van de RTC-regeling en vergoeding van de kosten uit de bijzondere
bijstand met de raad te delen.

11.3 Samenwerkingsafspraken MRA
Voorstel:
De voorliggende concept zienswijze op de concept samenwerkingsafspraken MRA vast te stellen.
De raad besluit unaniem conform het voorstel

11.4 Jaarstukken 2020 en zienswijze resultaatbestemming 2020 en 1e
begrotingswijziging 2022 OFGV
Voorstel:
1. Geen zienswijze in te dienen op de voorgestelde resultaatbestemming 2020 OFGV;
2. Geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2022.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

11.5 Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2022 en wijziging Verordening sociaal
domein 2018
Voorstel:
1. Het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2022 vast te stellen.
2. De wijziging van de “Verordening sociaal domein gemeente Laren 2018 (tweede wijziging)” vast te
stellen.
3. De kosten ten laste te brengen van de kostenplaats schuldhulpverlening, kostensoort SoZa HBEL.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.
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Bespreekstukken

11.6 Vaststelling bestemmingsplan Harmen Vosweg en BKP
Voorstel:
1. Het bestemmingsplan Harmen Vosweg – Ruiterweg, met identificatienummer
NL.IMRO.0417.BPHV-Va01 vast te stellen.
2. Het beeldkwaliteitsplan Harmen Vosweg – Ruiterweg vast te stellen.
3. Het college van burgemeester en wethouders te machtigen om de gemeente in al de verdere
procedures op grond van de Wet ruimtelijk ordening, die naar aanleiding van het besluit tot
vaststelling van het bestemmingsplan Harmen Vosweg - Ruiterweg worden gevoerd, in rechte
schriftelijk en mondeling te vertegenwoordigen
De raad stemt unaniem in met het voorstel inclusief de voorgestelde toevoeging (cursief) aan het eerste
beslispunt: ”Het bestemmingsplan Harmen Vosweg – Ruiterweg, met identificatienummer
NL.IMRO.0417.BPHV-Va01 vast te stellen, met dien verstande dat de mogelijkheid voor het vestigen van
Bed & Breakfast uit en plan verwijderd wordt door artikel 13.2 te schrappen en de definitie onder 1.6 aan
te passen.”
Het college zegt toe in reactie op de vraag van mevrouw Timmerman (LL) uit te zoeken welk
totaalbedrag beschikbaar is voor de inrichting van de openbare ruimte.

11.7 Afdoening klacht in het kader van de formele klachtbehandeling
Voorstel:
1. De klacht d.d. 19 november 2020 met betrekking tot de wijze waarop is omgegaan met een
ingekomen brief aan de gemeenteraad conform het rapport van bevindingen d.d. 2 september 2021
gedeeltelijk gegrond te verklaren;
2. De klacht d.d. 21 juni 2021 over het functioneren van de gemeenteraad in de casus omtrent het
perceel E274 te Laren ongegrond te verklaren;
3. De aanbevelingen uit het rapport van bevindingen over te nemen.
Mevrouw Timmerman (LL) heeft bij de beraadslagingen en de stemming over dit voorstel plaatsgenomen
op de publieke tribune. De raad heeft ingestemd met het voorstel. In reactie op een vraag van de heer De
Bondt (VVD) zal de voorzitter in het presidium bespreken of en hoe de raad op de hoogte wordt
gehouden over nadere klachten en andere zaken.

12. Moties vreemd aan de orde van de dag
De fractie van Larens Behoud heeft een motie ingediend over het plan voor de aanleg van Padelbanen op
het sprotcomplex aan de Eemnesserweg. Na een schorsing heeft het college een reactie op de motie
gegeven. Het college heeft toegezegd geen onomkeerbare beslissingen te nemen voordat in de commissie
M&F gesproken is over de motie en over de gelopen procedures. Dit wordt aan het presidium voorgelegd.
De motie wordt aangenomen met 11 stemmen voor van Larens Behoud (5), het CDA (1), Liberaal Laren
(4) en Groen Laren (1). De fracties van de VVD (3) en D66 (1) hebben tegen de motie gestemd.

13. Sluiting
Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 27 oktober 2021.

dhr. mr. drs. A.W. Nedermeijer
griffier

dhr. drs. N. Mol
voorzitter

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