Concept besluitenlijst openbare raadsvergadering 25 september 2019
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting : 22.28 uur
Locatie : raadzaal Raadhuis gemeente Laren
Aanwezig:

Voorzitter:
Griffier:
Wethouders:
Afwezig:

Larens Behoud - Wim van der Zwaan, Karel Loeff, Eric Hurink, Hans van Goozen, Bart Vos
Liberaal Laren - Maria Klingenberg-Klinkhamer (vanaf 21.05 uur), Evert de Jong
VVD - Johan de Bondt, Hans Faas, Désirée Niekus
CDA - Erwin van den Berg
D66 - Nico Wegter
(wnd) Jacqueline Timmerman (Liberaal Laren)
Corry Holtslag
Peter Calis (Larens Behoud), Karin van Hunnik (Larens Behoud), Ton Stam (VVD)
Rik Snoek (Liberaal Laren), Sean Bogaers (Larens Behoud)

1.

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering. Aanwezigen worden geattendeerd op het livestreamen van de vergadering. Er is
een bericht van verhindering ontvangen van de heren Snoek en Bogaers en van mevrouw Klingenberg i.v.m. de
begrafenis van een familielid. Er zijn vragen ontvangen van de fractie VVD inzake bouwen tot de erfgrens, van de
fractie Larens Behoud inzake vergunningverlening Winter Village, van de fractie D66 inzake afkoppelen
gemeentelijke gebouwen en van de fracties D66 en Liberaal Laren inzake het verlenen van omgevingsvergunningen
voor het kappen van bomen. De agenda wordt conform vastgesteld.

2.

Mededelingen / Voortgang grote projecten
Wethouder Stam inzake de ambtswoning en de stand van zaken m.b.t. bouwmogelijkheden in Laren. De raad
ontvangt een raadsinformatiebrief over de ambtswoning en een schriftelijk overzicht aangaande de
bouwmogelijkheden.
Wethouder Van Hunnik inzake de gehouden Old Stars sportactiviteiten vandaag in Laren, de dag van de mantelzorg
op 10 november en de informatieavond over het Sociaal Domein op 7 oktober aanstaande in het Raadhuis.
Wethouder Calis inzake de gehouden inspectie van massagesalons in het Gooi, waaronder twee salons in Laren, en
mededelingen inzake het GNR in relatie tot het project de Groene Schakel.

3.

Beantwoording vragen
De fractie van de VVD heeft vragen ingediend over het bouwen tot de erfgrens. De vragen worden beantwoord door
wethouder Stam.
De fractie van Larens Behoud heeft vragen ingediend over de vergunningverlening aan Winter Village. De vragen
worden beantwoord door wethouder Calis.
De fractie van D66 heeft vragen ingediend over het afkoppelen van gemeentelijke gebouwen. De vragen worden
beantwoord door wethouder Calis. Toegezegd wordt dat de raad een evaluatierapportage van de
uitvoeringswerkzaamheden zal ontvangen.
De fracties van D66 en Liberaal Laren hebben vragen ingediend over het verlenen van omgevingsvergunningen
voor het kappen van bomen. De vragen worden beantwoord door wethouder Stam.

4.

Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Wethouder van Hunnik inzake het regio erfgoedfestival 2020, het regio conservatorschap, de procesgang rondom de
RSA-agenda en de uiterlijke datum van vaststelling door de raden van een gewijzigde Gemeenschappelijke
Regeling.

5.

Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering d.d. 26 juni en 3 juli 2019
De besluitenlijsten worden conform vastgesteld.

6.

Vaststellen lijst ingekomen stukken
De lijst wordt conform vastgesteld.

7.

Raadsvoorstellen:

7.1

Bekrachtiging geheimhouding stukken belastingtaken
Voorstel:
De door het college opgelegde verplichting tot geheimhouding op het voorstel en de bijlagen met betrekking tot het
voornemen van het college tot wijziging van de uitvoering van de belastingtaken, te bekrachtigen.
Over het voorstel wordt hoofdelijk gestemd. Voor stemmen de leden Loeff, Van der Zwaan, Van Goozen en Hurink.
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Tegen stemmen de leden Niekus, Timmerman, Vos, Wegter, Van den Berg, De Bondt, Faas, De Jong en
Klingenberg. Het voorstel is met 4 stemmen voor en 9 stemmen tegen verworpen.
7.2

Functiebeschrijving en –waardering griffiepersoneel
Voorstel:
I. a) De tekst van artikel 1.b van de “Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering raadsgriffie
Laren” d.d. 5 maart 2014, onder “Functiewaardering” te wijzigen in `Het bepalen van de functiewaardering
van de functiebeschrijvingen met behulp van de waarderingsmethode volgens het OFS systeem.’;
b) Vaststellen van de functiebeschrijvingen `griffier’ en `griffiemedewerker/commissiegriffier’;
c) Vaststellen van de Conversietabel conform Model I, onderdeel van het OFS systeem;
d) Instemmen met de waarderingsadviezen d.d. 12 juni 2019;
e) Bepalen van de ingangsdatum op 1 januari 2017.
II. De hieruit volgende kosten ad € 7.973 (2017-2019) te dekken ten laste van de Algemene reserve en hiertoe de 9e
begrotingswijziging 2019 vast te stellen.
III. De structurele kosten ad € 5.352 op te nemen in de Begroting 2020 en verder.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

7.3

Vaststellen postzegelbestemmingsplan Paviljoensweg 12A
Voorstel:
1. Het postzegelbestemmingsplan Paviljoensweg 12A met code NL.IMRO.0417.WPPaviljoensw12a-Va01
vaststellen;
2. Geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 lid 2 sub a Wet ruimtelijke ordening vast te stellen;
3. Het college van B&W te machtigen om de gemeente Laren in al de verdere procedures op grond van de Wet
ruimtelijk ordening en de Algemene wet bestuursrecht omtrent dit postzegelbestemmingsplan te
vertegenwoordigen.
De raad besluit met 8 stemmen voor (D66, VVD, LB: leden Hurink, Van Goozen, Van der Zwaan, Loeff) en 5
stemmen tegen (CDA, LL, LB: raadslid Vos) conform het voorstel. De heer Vos legt een stemverklaring af.

7.4

Startnotitie Regionale Energie Strategie NHZ
Voorstel:
1. In te stemmen met de startnotitie Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid (RES NHZ), waarbij Gooi en
Vechtstreek een van de zes deelregio’s is en een deel-RES vormt.
2. In te stemmen met regio specifieke uitgangspunten, voor de regio Gooi en Vechtstreek, aanvullend op de
startnotitie.
De fractie van de VVD dient een mondeling amendement in. Het amendement inhoudende vervanging van de
duiding “In te stemmen met” door “Kennis te nemen van” bij de beslispunten 1 en 2, wordt met 10 stemmen voor
(CDA, LL, VVD, LB: leden Van Goozen, Hurink, Loeff) en 3 stemmen tegen (D66, LB: leden Vos, Van der
Zwaan) aangenomen.
Het door het amendement gewijzigde voorstel wordt met 10 stemmen voor (CDA, LL, VVD, LB: leden Van
Goozen, Hurink, Loeff) en 3 stemmen tegen (D66, LB: leden Vos, Van der Zwaan) aangenomen.

7.5

Verordening dode gezelschapsdieren
Voorstel:
De `Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Laren’ vast te stellen.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

7.6

Onderzoek “Toegang onder de loep. De toegang tot zorg en ondersteuning op grond van de Wmo en
Jeugdwet in Blaricum, Eemnes en Laren”
Voorstel:
De aanbevelingen zoals geformuleerd in het rekenkamerrapport “Toegang onder de loep. De toegang tot zorg en
ondersteuning op grond van de Wmo en Jeugdwet in Blaricum, Eemnes en Laren” over te nemen, te weten:
1. Verzoek het college van B en W om samen met de afdeling Maatschappelijke Zaken HBEL en de sociale
wijkteams nadere werkafspraken op te stellen of aan te scherpen, om zo tot betere samenwerking en meer
integraliteit voor inwoners te komen. Verzoek hen hierbij aandacht te geven aan de volgende aspecten:
a. Informatie-uitwisseling over cliënten tussen de organisaties;
b. Bepalen van een duidelijke rol- en taakverdeling tussen de organisaties;
c. Faciliteren van contactmomenten tussen de organisaties;
d. Verbetering van de toeleiding van inwoners naar elkaar en van de samenwerking bij het oppakken van
concrete hulpvragen;
e. Zorgen dat een inwoner haar/zijn verhaal in principe maar eenmaal hoeft te doen.
2. Verzoek het college te bevorderen dat de twee organisaties zich inspannen voor de ontwikkeling van een
sluitend preventief aanbod, in lijn met de taken en verantwoordelijkheden per organisatie. Vraag het college
om de ontwikkelingen en doorverwijzingen op dit gebied te monitoren.
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3.

Verzoek het college te bevorderen dat de inwoners door de afdeling Maatschappelijke Zaken HBEL duidelijk
worden geïnformeerd, zoals over doorlooptijden, de hoogte van de eigen bijdrage, de klachtenregeling en de
financieringsvormen van zorg en ondersteuning.
4. Verzoek het college te onderzoeken of de in het Gemeentelijk Dienstverleningsconcept gestelde doelen voor de
opvolging van meldingen realistisch zijn. Op basis hiervan kunnen zo nodig maatregelen worden genomen voor
wat betreft werkwijze, personele inzet of het formuleren van haalbare doelen.
5. Verzoek het college maatregelen te nemen om de bekendheid van de sociale wijkteams onder inwoners te
vergroten.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.
7.7

Zienswijze resultaatbestemming 2018 OFGV
Voorstel:
geen zienswijze in te dienen op de voorgestelde resultaatbestemming 2018 OFGV;
in te stemmen met en verzending van de brief zienswijzeprocedure resultaatbestemming 2018 OFGV.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

7.8

Investeringssubsidie Sport Laren
Voorstel:
1. Akkoord gaan met het beschikbaar stellen van het totale subsidieplafond ad €300.000 en dit bedrag te
onttrekken aan de Reserve Sport en accommodaties;
2. Hiertoe de 8e begrotingswijzing 2019 vast te stellen.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

7.9

Werkplan en begroting 2020 MRA
Voorstel:
1. het werkplan en begroting 2020 voor kennisgeving aan te nemen;
2. niet in te stemmen met een verhoging van de bijdrage van € 1,50 naar € 1,53 per inwoner;
3. de reactie op de MRA discussienotitie in te brengen voor de aanpassing van het werkplan 2020;
4. wensen en opvattingen kenbaar te maken, zodat dit tijdig kan worden ingebracht in het algemeen bestuur van
de Regio op 17 oktober 2019.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 30 oktober 2019.

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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