Concept besluitenlijst openbare raadsvergadering 7 juli 2021
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting : 22.34 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, Sean
Bogaers
Liberaal Laren - Evert de Jong, Diederik Sakkers (tot 21.20 uur)
VVD - Désirée Niekus, Hans Faas, Johan de Bondt
CDA - Erwin van den Berg
Groen Laren - Bart Vos
D66 - Nico Wegter
Nanning Mol
Corry Holtslag
Peter Calis (Larens Behoud), Jan den Dunnen (Larens Behoud), Ton Stam (VVD)
Jacqueline Timmerman-Hamers (Liberaal Laren), Rik Snoek (Liberaal Laren)

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Attentie wordt gevraagd voor de
afstandseis, aanwezigen worden geattendeerd op het livestreamen van de vergadering. Bericht van
verhindering is ontvangen van de leden Timmerman en Snoek. Voor agendapunt 3.2 zijn moties
ontvangen van het CDA, van D66 en van de fracties VVD, LB en LL. De moties worden gevoegd bij de
agenda. Op voorstel van dhr. Wegter worden de agendapunten 3.3 en 3.4 gelijktijdig behandeld. De
agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Dhr. Wegter wordt door de voorzitter gefeliciteerd met zijn
verjaardag.

2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

3. Raadsvoorstellen
3.1 Aanwijzing dhr. A.W. Nedermeijer als (plaatsvervangend) griffier
Voorstel:
1. Dhr. A.W. Nedermeijer per 23 augustus 2021 aan te wijzen als plaatsvervangend raadsgriffier van
de gemeente Laren;
2. Dhr. A.W. Nedermeijer per 1 september 2021 aan te wijzen als raadsgriffier van de gemeente Laren.
De raad besluit unaniem conform het voorstel. Dhr. Nedermeijer wordt gefeliciteerd, bloemen worden
overhandigd.

3.2 Vaststelling bestemmingsplan met MER en beeldkwaliteitplan `Buurtschap
Crailo’
Voorstel:
1. De ‘Reactienota bestemmingsplan Buurtschap Crailo met MER en Beeldkwaliteitplan
Buurtschap Crailo’ vast te stellen;
2. Het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte ‘Buurtschap Crailo’, overeenkomstig de geometrisch
bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0417.BPbuurtCrailo-Va01 met
Milieueffectrapport en overige bijbehorende bestanden gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de
Reactienota, zoals bedoeld onder 1;
3. Geen exploitatieplan vast te stellen ten behoeve van bovengenoemd bestemmingsplan;
4. Het Beeldkwaliteitplan ‘Buurtschap Crailo’ ongewijzigd vast te stellen als toetsingskader voor de
redelijke eisen van welstand voor het plangebied behorend bij bestemmingsplan Buurtschap Crailo;
5. Kennis te nemen van de collegebrief inzake de stand van zaken aangaande de ingediende moties naar
aanleiding van de besluitvorming van het stedenbouwkundig en landschapsplan d.d. 4 maart 2020.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.
De motie van de fracties VVD, LB en LL inzake nader onderzoek naar een passende hoogte van de
ecowal wordt unaniem aangenomen.
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De motie van de fractie van het CDA inzake steunbetuiging aan de motie van GroenLinks in Gooise
Meren en het CDA in Hilversum m.b.t. de verdeling van sociale huurwoningen wordt unaniem
aangenomen.
De motie van de fractie D66 inzake het beperken van schadelijke houtrook wordt unaniem aangenomen.
De motie van de fractie D66 inzake steunbetuiging aan de motie van D66 en Groep VN in Gooise Meren
m.b.t. controle op groen in kavelpaspoorten wordt unaniem aangenomen.

3.3 Vaststellen jaarstukken 2020 gemeente Laren
Voorstel:
1. De jaarstukken 2020 vast te stellen met een nadelig saldo van € 24.350;
2. Het nadelig resultaat van € 24.350 te dekken uit de Algemene Reserve;
3. De 10e begrotingswijziging 2021 vast te stellen.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

3.4 Kadernota 2022-2025
Voorstel:
De Kadernota 2022-2025 vast te stellen.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.
Toezeggingen wethouder Calis: de begroting wordt in november ook gepresenteerd in een `Jip en
Janneke’ versie en er wordt een gesprek gepland over cijfers met raadslid De Jong.
Toezegging wethouder Stam: er wordt een gesprek gepland met de raad over de sportsubsidies.

4. Sluiting
Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 29 september 2021.

………….
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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