Concept besluitenlijst openbare raadsvergadering 29 mei 2019
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting : 22.10 uur
Locatie : raadzaal Raadhuis gemeente Laren
Aanwezig:

Voorzitter:
Griffier:
Wethouders:
Afwezig:

Larens Behoud - Wim van der Zwaan, Sean Bogaers, Karel Loeff, Eric Hurink, Hans van
Goozen, Bart Vos
Liberaal Laren - Rik Snoek, Maria Klingenberg-Klinkhamer, Evert de Jong
VVD - Johan de Bondt, Hans Faas, Désirée Niekus
CDA - Erwin van den Berg (vanaf 20.10 uur)
D66 - Nico Wegter
Rinske Kruisinga
Corry Holtslag
Peter Calis (Larens Behoud), Karin van Hunnik (Larens Behoud) Ton Stam (VVD)
Jacqueline Timmerman (Liberaal Laren)

1.

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering. Aanwezigen worden geattendeerd op het ‘livestreamen’ van de vergadering. Er
is bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Timmerman. De heer Van den Berg komt iets later. Voor
agendapunt 7.7 is een amendement ontvangen van de fracties D66, LL en CDA en een motie van de fractie VVD.
De agenda wordt conform vastgesteld.

2.

Mededelingen / Voortgang grote projecten
Burgemeester Kruisinga inzake de uitreiking tijdens de Europese verkiezingen van een certificaat aan de 18-jarige
inwoonster die voor het eerst kwam stemmen en de vervolgactie bij de komende verkiezingen het certificaat uit te
reiken op elk stembureau.
Raadslid Van der Zwaan inzake de in ontvangstname van de brieven bij de Commissaris van de Koning, bespreking
van de amendementen RSA op het regiopodium van 21 juni aanstaande en een gezamenlijke reactiebrief van Laren
aan de regio.
Wethouder Stam inzake de stand van zaken bouwprogramma H. Vosweg, Rabobank, Golden River, Van Erven
Dorenspark en Ligweide, bespreking van het uitstallingsbeleid met Bijzonder Laren en het toegankelijkheidsteam,
de uitspraak van de rechtbank over Hoefloo, de N525 (strekken tunnel bij La Place) en de A27 (geluidsoverlast).
Wethouder Van Hunnik inzake de oproep voor de presentatie van 6 juni aanstaande betreffende het financiële kader
Sociaal Domein.
Wethouder Calis inzake de inloopavond 13 juni aanstaande voor Jagerspad, Ruiterweg en Steffenskamp m.b.t. het
project `Laren regenklaar’.

3.

Beantwoording vragen
Er zijn geen vragen ter mondelinge beantwoording ontvangen.

4.

Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Wethouder Stam inzake de kritische opstelling van Laren in de discussie over regionale prestatieafspraken, de start
van de MER-rapportage Crailo (en de mogelijkheid aan te melden voor de nieuwsbrief) en de mededeling dat de
regionale energiestrategie (RES) na de zomer in de raad ter bespreking zal worden voorgelegd.

5.

Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering d.d. 24 april 2019
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

6.

Vaststellen lijst ingekomen stukken
De lijst wordt conform vastgesteld.

7.

Raadsvoorstellen:

7.1

Herbenoeming lid Rekenkamercommissie Laren
Voorstel:
Mevrouw dr. J.J. de Jonge per 1 juni 2019 te herbenoemen tot lid van de Rekenkamercommissie Laren voor een
periode van 4 jaar.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.
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7.2

AED-burgerhulpverlening in Laren
Voorstel:
Opdracht te verlenen aan Stan Global om uitvoering te geven aan de implementatie van een netwerk van AED’s en
burgerhulpverleners in Laren.
De raad besluit unaniem conform het voorstel. De heer Wegter legt een stemverklaring af.

7.3

Zienswijze Jaarstukken 2018 en Programmabegroting 2020 VRGV
Voorstel:
1. In te stemmen met de voorgestelde zienswijze op de jaarstukken 2018 en programmabegroting 2020 van de
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek;
2. De vastgestelde zienswijze te verzenden aan de veiligheidsregio.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

7.4

Zienswijze ontwerpbegroting 2020 OFGV en 1e begrotingswijziging 2019
Voorstel:
1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp Programmabegroting 2020 van de Omgevingsdienst Flevoland &
Gooi en Vechtstreek;
2. Geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2019 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en
Vechtstreek.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

7.5

Zienswijze programmabegroting 2020-2023 en resultaatbestemming 2018 Regio G&V
Voorstel:
1. Een zienswijze in te dienen ten aanzien van de begroting 2020-2023 met betrekking tot instemming met de
begroting onder de volgende voorwaarden:
• dat tijdig in 2019 een uitwerking van de RSA wordt overgelegd voor de effecten daarvan in 2020;
• dat uiterlijk in de reguliere begroting 2021 en volgende jaren meer sturingsinformatie wordt opgenomen
betreffende de beleidssamenwerking voor taken die niet langer onderdeel zijn van de RSA;
2. Een zienswijze in te dienen ten aanzien van de resultaatbestemming, behoudens onderdeel C, omdat
bestemming van het resultaat 2018 voor nieuw beleid onvoldoende onderbouwd is en daarbij voor te stellen dit
deel van het resultaat ter hoogte van € 388.244,- terug te storten naar de gemeenten;
3. De jaarrekening verder voor kennisgeving aan te nemen.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

7.6

Conceptbegroting 2020 Werkvoorzieningschap Tomingroep
Voorstel:
Een positieve zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2020 van het Werkvoorzieningschap Tomingroep.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

7.7

Zienswijze ontwerpbegroting 2020 en jaarrekening 2018 BEL Combinatie
Voorstel:
1. de geheimhouding ten aanzien van de bijlage ‘managementletter’ op grond van artikel 25, lid 3 Gemeentewet te
bekrachtigen;

2. kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2018;
3. kennis te nemen van het accountantsverslag 2018, managementletter 2018 en de raadsinformatiebrief;
4. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023;
5. een zienswijze in te dienen op de ‘Jaarstukken 2018’ en ‘Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 20212023’ van de GR BEL Combinatie.
Het ingediende amendement van de fracties D66, LL en CDA wordt na tekstuele aanpassingen gewijzigd in een
motie.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.
De motie van de fracties D66, LL en CDA wordt unaniem aangenomen.
De motie van de fractie VVD wordt met 8 stemmen voor (CDA, LL, D66, VVD) en 6 stemmen tegen (LB)
aangenomen. De heer Loeff legt een stemverklaring af.
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7.8

Onrechtmatigheden aanbestedingen 2018
Voorstel:
De geconstateerde onrechtmatigheden bij de aanbestedingen die vallen onder het lokale inkoopbeleid goed te
keuren.
De raad besluit unaniem conform het voorstel. De heer Van den Berg legt een stemverklaring af.

7.9

Deelsanering bodem Cornelis Bakkerlaan
Voorstel:
1. In te stemmen met de deelsanering van de bodem voor de ondergrondse container bij de Cornelis Bakkerlaan;
2. Voor de uitvoering van de deelsanering een budget beschikbaar te stellen van € 12.000,- ten laste van de
Algemene reserve;
3. Hiertoe de 5e begrotingswijziging vast te stellen.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 26 juni 2019.

mw. C.J.E. Holtslag
griffier

mw. drs. R. Kruisinga
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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