Besluitenlijst openbare raadsvergadering 27 januari 2021
Aanvang: 20.01 uur
Sluiting : 22.45 uur
Locatie : digitaal vanuit 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, Maria KlingenbergKlinkhamer
VVD - Désirée Niekus, Hans Faas, Johan de Bondt
CDA - Erwin van den Berg
D66 - Nico Wegter
Groen Laren - Bart Vos
Nanning Mol
Corry Holtslag
Peter Calis (Larens Behoud), Jan den Dunnen (Larens Behoud), Ton Stam (VVD)

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de digitale vergadering en heet alle deelnemers welkom. Raadsleden wordt verzocht
zich bij het noemen van de naam present te melden. Attentie wordt gevraagd voor het livestreamen van de
vergadering, microfoons moeten uit staan wanneer niet het woord wordt gevoerd. Een steminstructie
wordt gegeven en aandacht wordt gevraagd voor de maximale spreektijd. Voor agendapunt 8.1 is een
motie van de fractie LL ontvangen en een amendement van het CDA. Er zijn twee moties `vreemd aan de
orde van de dag’ ontvangen, een van alle fracties en een van de fracties LB, VVD, CDA, LL en D66. De
raad besluit agendapunt 8.3, Bestuursopdracht Groenplan Laren, op advies van raadscommissie R&I niet
te behandelen. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen
Raadslid en voorzitter van commissie M&F, de heer Van der Zwaan, inzake teleurstelling over het niet
benutten door het presidium van vrijvallende datums.
Toezegging raadsvoorzitter: het onderwerp wordt morgen besproken in het presidium.
Wethouder Stam inzake de start van het onderzoek naar de vervreemding van het Raadhuis, het
uitgevoerde onderhoud aan de bomen op de Brink i.r.t. het te verwachten onderhoudsplan en de start van
een tweede bladcampagne.
Wethouder Den Dunnen inzake de inschrijving van de BEL-gemeenten voor de actie `Beat the Clock’.
De voorzitter inzake de stand van zaken na de invoering van de avondklok en de brief die de
burgemeesters van Huizen, Hilversum, Weesp en Laren naar de ouders van jongeren hebben gestuurd.

3. Beantwoording vragen
Er zijn geen vragen ontvangen.

4. Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Wethouder Den Dunnen inzake een artikel in de G&E over kinderboerderij het Spookbos en de Stal

5. Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering d.d. 16 december 2020
en 6 januari 2021
De besluitenlijsten worden conform vastgesteld.

6. Vaststellen lijst ingekomen stukken
De lijst wordt conform vastgesteld.
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7. Bekrachtigen geheimhouding beantwoording raadsvragen
informatieveiligheid
Voorstel:
Op grond van artikel 25, lid 1, van de Gemeentewet en artikel 10, lid 2, sub b, van de Wob, de
geheimhouding te bekrachtigen op de bijlage behorende bij de beantwoording van de schriftelijke vragen
over informatieveiligheid.
De raad stemt unaniem conform het voorstel.

8. Raadsvoorstellen
8.1

Stedenbouwkundige verkaveling herontwikkeling Rabobank

Voorstel:
De stedenbouwkundige verkaveling herontwikkeling Rabobank vast te stellen.
Het amendement van het CDA inzake een openbare doorgang en handhaving van de plek van de
beeldengroep Klepperman van Elleven wordt met 5 stemmen voor (CDA, LL) en 10 stemmen tegen (LB,
VVD, D66, Groen Laren) verworpen. De leden Van der Zwaan en Vos leggen een stemverklaring af.
De raad stemt met 9 stemmen voor (LB, VVD, D66) en 6 stemmen tegen (CDA, LL, Groen Laren)
conform het voorstel. De leden Timmerman, Van den Berg, Klingenberg en Vos leggen een
stemverklaring af.
De motie van LL inzake eventuele aanvulling van de verkaveling en het beeldkwaliteitsplan i.r.t. het
beschermd dorpsgezicht wordt naar aanleiding van de beraadslagingen niet in stemming gebracht.
Toezegging wethouder Stam: er komt een doorgang en een goede plek voor de beeldengroep Klepperman
van Elleven.

8.2

Programmaplan Implementatie Omgevingswet 2021, 2022 en 2023

Voorstel:
1. In te stemmen met het programmaplan waarin voor de jaren 2021, 2022 en 2023 de uitgangspunten,
ambitie, activiteiten, planning en het benodigde budget voor de implementatie van de Omgevingswet zijn
beschreven.
2. In te stemmen met de uitgangspunten voor de implementatie die in het programmaplan zijn
geformuleerd.
3. In 2021 beleidsmatige uitspraken te doen over de wijze waarop adviesrecht, participatie en delegatie
worden ingevoerd.
4. Uiterlijk op het moment waarop de Omgevingswet in werking treedt (1-1-2022) in de BEL Combinatie
voor de vergunningverlening snel service operationeel te hebben.
5. Voor de gemeenteraadsverkiezingen een contourendocument voor de omgevingsvisie vast te stellen en
dit document na de verkiezingen verder uit te werken tot een volwaardige omgevingsvisie.
6. Samen met de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren te starten met het aanbesteden en de 5 jaren
daarna, in elke gemeente een omgevingsplan op te stellen.
7. De kosten (€ 68.600,-) in 2021 ten laste van het rekeningresultaat te brengen en hiervoor de 3e
begrotingswijziging vast te stellen.
8. De kosten voor de jaren 2022 en verder integraal af te wegen bij het opstellen van de Kadernota 2022.
De raad stemt unaniem conform het voorstel.

8.3

Bestuursopdracht Groenplan Laren

Voorstel:
In te stemmen met de voorgestelde bestuursopdracht voor het opstellen van een Groenplan Laren dat:
- beknopt is en goed toepasbaar;
- de kwaliteit van het openbaar groen bewaakt;
- ruimtelijke uitgangspunten bevat voor het toe- en afwijzen van kapaanvragen;
- de kosten voor aanleg en onderhoud beheerst;
- en waarmee flexibel ingespeeld kan worden op ontwikkelingen.
De raad besluit, conform het advies van de commissie, het voorstel niet te behandelen.
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8.4 Vaststellen Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen
Laren 2021
Voorstel:
De Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen, vastgesteld bij raadsbesluit van 18
december 2013, in te trekken onder gelijktijdige vaststelling van de Verordening gegevensverstrekking
basisregistratie personen Laren 2021.
De raad stemt unaniem conform het voorstel.
Toezegging burgemeester Mol: het onderwerp `toenemende risico’s van cybercrime’ wordt geagendeerd
voor de commissie, een aantal van de gestelde vragen wordt schriftelijk afgehandeld

9. Moties vreemd aan de orde van de dag
De motie van alle fracties inzake steun aan het actiecomité Raden in Verzet wordt unaniem aangenomen.
De motie van LB, VVD, CDA, LL en D66 inzake een jeugdbrandweerkorps BEL wordt unaniem
aangenomen.

10. Sluiting
Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 17 februari 2021.

mw. C.J.E. Holtslag
griffier

dhr. drs. N. Mol
voorzitter

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