Concept besluitenlijst openbare raadsvergadering 29 januari 2020
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting : 22.48 uur
Locatie : raadzaal Raadhuis gemeente Laren
Aanwezig:

Voorzitter:
Griffier:
Wethouders:
Afwezig:

Larens Behoud - Wim van der Zwaan, Karel Loeff, Eric Hurink, Hans van Goozen, Sean
Bogaers, Bart Vos
Liberaal Laren - Jacqueline Timmerman-Hamers, Rik Snoek, Evert de Jong
VVD - Johan de Bondt, Hans Faas, Désirée Niekus
CDA - Erwin van den Berg (vanaf 20.35 uur)
D66 - Nico Wegter
Nanning Mol
Corry Holtslag
Peter Calis (Larens Behoud), Karin van Hunnik (Larens Behoud), Ton Stam (VVD)
Maria Klingenberg-Klinkhamer (Liberaal Laren)

1.

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering. Aanwezigen worden geattendeerd op het livestreamen van de
vergadering. Mededeling wordt gedaan van de gewijzigde Wifi-verbinding. Er is bericht van verhindering
ontvangen van mevrouw Klingenberg. De heer Van den Berg komt wat later. Er zijn vragen ontvangen
voor agendapunt 3 met betrekking tot het doelgroepenvervoer, de ambtswoning en het hertenkamp.
Daarnaast is een aantal moties vreemd aan de orde van de dag ontvangen inzake de Regionale Energie
Strategie, Vredelaan 9, de ambtswoning, het standplaatsenbeleid, de Welstandsnota en de
Monumentenverordening. Inzake het perceel Vredelaan 9 wordt een inhoudelijke mededeling gedaan. De
agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

2.

Mededelingen / Voortgang grote projecten
Wethouder Calis inzake de gehouden informatieavond voor de bewoners van het Koloniepad m.b.t.
maatregelen aan het riool/afkoppeling huizen en een agendaverzoek aan het presidium voor een
informatieavond over het masterplan en het uitvoeringsplan `Laren regenklaar’.
Wethouder Van Hunnik inzake de toename van de tekorten binnen het Sociaal Domein, de oorzaken
daarvan, een vervolgonderzoek in HBEL-verband, een verdiepend onderzoek in de Regio, acties in VNGverband en de uitspraak van de G40 aangaande te ondernemen stappen.

3.

Beantwoording vragen
De vragen van de fracties VVD en LB inzake het doelgroepenvervoer worden beantwoord door wethouder
Van Hunnik.
De vragen van de fractie LL inzake de ambtswoning worden beantwoord door wethouder Stam.
De vragen van de fracties LL en LB inzake de verzorging van het hertenkamp worden beantwoord door
wethouder Stam.

4.

Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Wethouder Calis inzake de ondertekening 20 januari jongstleden van de intentieovereenkomst bestaande
uit een overeenkomst Gooise natuuragenda en twee overeenkomsten aangaande de financiële
consequenties van de uittreding van Amsterdam en de provincie Noord-Holland uit de stichting GNR.
Verder de uitvraag voor een inventarisatie van de toestand van de Gooiergracht ten behoeve van de formele
overdracht van kunstwerken en het opknappen van de Gooiergracht.
Wethouder Van Hunnik inzake het inwinnen van juridisch advies over het instellen van cassatie naar
aanleiding van de uitspraak in hoger beroep betreffende Thuiszorgorganisatie Gooi en Gooi en
Vechtstreek. Verder inzake de deelname aan marktconsultatierondes.
Wethouder Stam inzake de stand van zaken N525, zijn zorg over een aantal aspecten daarvan, de wens
hierover in gesprek te gaan met de nieuwe gedeputeerde en het voornemen in te spreken bij de commissie
Mobiliteit van de provincie.

5.

Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering d.d. 27 november 2019
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

6.

Vaststellen lijst ingekomen stukken
De lijst wordt conform vastgesteld. De brieven nummer II-1, Bewonerscollectief Goyergracht Groen, en
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nummer III-7, Tomingroep bestemming dividend 2018, worden geagendeerd voor het presidium.
7.

Raadsvoorstellen:

7.1

Renovatie toren Johanneskerk
Voorstel:
1. €192.000 beschikbaar te stellen voor uitwerken en uitvoeren van de renovatie van de kerktoren van de
Johanneskerk.
2. Het gehele bedrag te activeren en de kapitaallasten op te nemen in de begroting van 2021.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

7.2

Aanpassingen `Verordening sociaal domein gemeente Laren 2018’
Voorstel:
Besluiten tot wijziging van de verordening sociaal domein Laren 2018 zoals weergegeven in bijgevoegd
concept-raadsbesluit.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

8.

Moties vreemd aan de orde van de dag
De motie van de fracties VVD, CDA, LB en LL inzake draagvlak en brede oriëntatie Regionale Energie
Strategie wordt met 11 stemmen voor en 3 stemmen tegen (D66, LB: de leden Vos en Bogaers)
aangenomen. De heer Wegter legt een stemverklaring af.
De motie van de fracties LB, LL, CDA en D66 inzake Vredelaan 9 wordt na de toezegging van wethouder
Stam ingetrokken.
De motie van de fracties LB, LL en CDA inzake verkoop ambtswoning wordt met 10 stemmen voor en 4
stemmen tegen (VVD, D66) aangenomen.
De motie inzake het standplaatsenbeleid, ingediend door de voltallige raadsfracties, wordt tijdens de
beraadslagingen door de fractie D66 verlaten. De motie wordt met 13 stemmen voor en 1 stem tegen (D66)
aangenomen.
De motie inzake de Welstandsnota, ingediend door de voltallige raadsfracties, wordt unaniem aangenomen.
De motie van de fracties LL en LB inzake aanvulling van de Monumentenverordening wordt unaniem
aangenomen.
Sluiting

Vastgesteld door de raad in zijn extra openbare vergadering van 4 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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