Besluitenlijst openbare raadsvergadering 22 december 2021
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting : 23.00 uur
Locatie : raadzaal BEL-kantoor gemeente Eemnes
Aanwezig:

Afwezig:
Voorzitter:
Griffier:
Wethouders:

1.

Larens Behoud - Wim van der Zwaan, Karel Loeff, Hans van Goozen, Eric Hurink,
Thijmen Jacobse
Liberaal Laren Jacqueline Timmerman-Hamers - Rik Snoek, Evert de Jong, Diederik
Sakkers
VVD - Désirée Niekus(vanaf agendapunt 2), Hans Faas, Johan de Bondt
CDA - Erwin van den Berg
Groen Laren - Bart Vos
D66 - Nico Wegter
Nanning Mol
Willem Nedermeijer
Peter Calis (Larens Behoud), Jan den Dunnen (Larens Behoud), Ton Stam (VVD)

Opening en vaststelling agenda
De agenda is gewijzigd vastgesteld, de agendapunten 9.10, Adviesrecht en Delegatie en de 9.11,
Participatie bij aanvraag van een Omgevingsvergunning zijn van de agenda afgevoerd en worden
na de technische bijeenkomst over deze voorstellen opnieuw geagendeerd. De raadsvoorstellen 9.
12 Besluit op bezwaar geheimhouding en 9.14 Ontheffing ingezetenschap Wethouder Den Dunnen
worden afgehandeld als hamerstuk. Een ordevoorstel om agendapunt 9.8 Diaconaal Woonproject
na de verkiezingen te behandelen is door de raad verworpen. Een ordevoorstel om het agendapunt
9.9 Wijziging APV 2020 naar aanleiding van het kapbeleid van de agenda te schrappen is wel
aangenomen. Verder zijn de moties Kermis Laren van Liberaal Laren, VVD en Larens Behoud,
Woonplicht en betaalbaar wonen van CDA en Groen Laren en Beschermen en ontwikkelen van het
CDA en Liberaal Laren toegevoegd als agendapunten 10.1, 10.2 en 10.3. Deze moties zijn allen
vreemd aan de orde van de dag.

2.

Mededelingen
De heer Van der Zwaan (Larens Behoud) deelt mede dat er tijdens een bijeenkomst over het sociaal
domein op 21 december maar 4 raadsleden aanwezig waren en dat dit erg weinig is gezien de
zwaarte van het onderwerp en de hoeveelheid financiële middelen die voor dit onderwerp begroot
is.
De heer Van den Berg (CDA) heeft medegedeeld dat gisteren voor de laatste keer oud papier is
opgehaald door de Drum en showband.
Wethouder Den Dunnen deelt mede dat de presentatie over het sociaal domein reeds toegezonden
is en dat een schriftelijk verslag wordt verwacht.

3.

Beantwoording vragen
De vragen van de heer Vos over Klimaatarmoede zijn door het college beantwoord. Wethouder
Den Dunnen heeft toegezegd in het eerste kwartaal van 2022 terug te komen op klimaatarmoede.

4.

Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Wethouder Den Dunnen meldt dat de regio zelftesten heeft ingekocht voor minima.
Wethouder Calis meldt dat de prognoses voor de kosten van het sociaal domein 4 ton lager zijn dan
begroot.
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Daarnaast meldt de heer Calis dat binnen de MRA gesproken is over procesmatige verhoudingen
tussen deelnemers en dat de eerste bijeenkomst van de raadstafel 9 februari geagendeerd is.

5.

Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering d.d. 24 november
De besluitenlijsten worden conform voorstel vastgesteld.

6.

Vaststellen lijst ingekomen stukken
De lijst wordt conform voorstel vastgesteld.

7.

Bekrachtigen geheimhouding
Er zijn geen voorstellen aan de raad voorgelegd.

8.

Benoemingen
Voorgesteld wordt de heer Wegter af te vaardigen voor deelname aan de raadstafel van de MRA
namens de gemeenteraad van Laren. De raad stemt unaniem in met benoeming

9.

Raadsvoorstellen:
Hamerstukken

9.1

Onderwerp: Verordening BEL adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (77)
Voorstel:
1. De BEL adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit opnieuw in te stellen.
2. De bevoegdheid voor het benoemen van de leden van de adviescommissie aan het college te
delegeren.
3. De Verordening op de BEL adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2021 vast te stellen
De raad heeft unaniem ingestemd met het voorstel.

9.2

Onderwerp: Regionaal beleidsplan Bescherming en Opvang 2022-2025 (78)
Voorstel:
Het beleidsplan bescherming en opvang Gooi en Vechtstreek 2022 – 2025 vast te stellen, met een
voorbehoud dat de regionale solidariteitsregeling nog separate bestuurlijke besluitvorming nodig
heeft voordat die in werking kan treden.
De raad heeft unaniem ingestemd met het voorstel.

9.3 Onderwerp: Uittredingsovereenkomst GNR Provincie Noord Holland en Gooise
gemeenten (75)
Voorstel:
1. Kennis te nemen van het onderhandelingsresultaat uittreden Provincie Noord Holland uit het
GNR, de uittredingsovereenkomst en de Gooise Natuuragenda;
2. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de uittredingsovereenkomst Provincie Noord
Holland en de Gooise Natuuragenda.
De raad heeft unaniem ingestemd met het voorstel.

9.4

Onderwerp: Legesverordening 2022 Laren (79)
Voorstel:
De Legesverordening 2022 met bijbehorende tarieventabellen A en B vast te stellen.
De raad heeft unaniem ingestemd met het voorstel.

9.5

Onderwerp: Belastingverordening 2022 Laren
Voorstel:
De volgende belastingverordeningen vast te stellen:
1. Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2022
2. Verordening Precariobelasting 2022
3. Verordening Afvalstoffenheffing 2022
4. Verordening Rioolheffing 2022
5. Verordening Begraafrechten 2022
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6. Verordening Hondenbelasting 2022
7. Verordening Marktgelden 2022
De raad heeft unaniem ingestemd met het voorstel.

9.6

Onderwerp: Technische begrotingswijzigingen 2021 en 2022
Voorstel:
1. De elfde begrotingswijziging 2021 vast te stellen
2. De zeventiende begrotingswijziging 2021 vast te stellen
3. De eerste begrotingswijziging 2022 vast te stellen
De raad heeft unaniem ingestemd met het voorstel.

9.7

Onderwerp: Bestuursrapportage Regio Gooi en Vechtstreek 2021 en
begrotingswijziging 2021-10 (73)
Voorstel:
In te stemmen met de begrotingswijziging en verder geen zienswijze in te dienen.
De raad heeft unaniem ingestemd met het voorstel.
Bespreekstukken

9.8

Onderwerp: Diaconaal Woonproject
Voorstel:
In te stemmen met de kaders, zoals in de bijlage zijn opgenomen, voor de bouw van 7
sociale huurwoningen voor ouderen waarvan één woning wordt gebruikt als
ontmoetingsruimte en noodopvang op een perceel naast Eemnesserweg 12c.
Het college heeft in reactie op een vraag van de VVD fractie toegezegd in de
toewijzingscriteria voor de woningen regels op te nemen voor Laarders die een woning
achterlaten. De raad wordt ook geïnformeerd over de verdere toewijzigingseisen.
De heer Faas heeft op persoonlijke titel een stemverklaring gegeven en stem tegen het
voorstel. De heer Van den Berg (CDA) heeft een stemverklaring afgegeven en zal tegen
het voorstel stemmen. Het voorstel wordt aangenomen met de stemmen voor van de
fractie van Larens Behoud, Groen Laren en D66 en twee leden van de VVD. De fracties
van Liberaal Laren, het CDA en de heer Faas hebben tegen het voorstel gestemd.

9.9

Onderwerp: Wijziging Algemene plaatselijke verordening Laren 2020 naar
aanleiding van het Kapbeleid (80)
Voorstel:
1. De Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Laren 2020 (eerste
wijziging) vast te stellen;
2. Deze wijzigingsverordening en het Beleidsplan kapaanvragen Laren op 1 januari 2022 in
werking te laten treden.

Dit voorstel is afgevoerd van de agenda.

9.10 Onderwerp: Adviesrecht en Delegatie (74)
Voorstel:
1.

2.
3.

Met ingang van het in werking treden van de Omgevingswet, het college te verplichten om
bindend advies te vragen in de gevallen zoals beschreven in lijst A (zie bijlage 1).
Met ingang van het in werking treden van de Omgevingswet, de bevoegdheden als genoemd
in lijst B (zie bijlage 2) te delegeren aan burgemeester en wethouders en het van het
Algemeen delegatiebesluit Laren 2011 daarop aan te passen..
Het college te vragen de werkwijze met betrekking tot het Adviesrecht en de voorgestelde
aanpassing van het Algemeen delegatiebesluit Laren 2011 uiterlijk 1 jaar na inwerking
treden van de Omgevingswet te evalueren en de raad hierbij te betrekken.

Dit voorstel is afgevoerd van de agenda.
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9.11 Onderwerp: Participatie bij aanvraag van een Omgevingsvergunning (76)
Voorstel:
1. Bij een vergunningaanvraag voor binnenplanse omgevingsactiviteiten te stimuleren dat
afstemming plaatsvindt met de omgeving.
2. Bij een vergunningaanvraag voor buitenplanse omgevingsactiviteiten, participatie verplicht
te stellen en deze verplichtstelling op te nemen in de Inspraakverordening en in het op te
stellen omgevingsplan.
Dit voorstel is afgevoerd van de agenda.

9.12 Onderwerp: Besluit op bezwaar geheimhouding grondexploitatie 2020 +
risicoanalyse Crailo en brief van de GEM Crailo d.d. 14 mei 2020 (81)
Voorstel:
1.
Het bezwaar tegen het raadsbesluit van 30 juni 2021, ingediend door bezwaarde,
ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten;
2.
in te stemmen met bijgevoegde brief ter bekendmaking aan bezwaarde van het op bezwaar
genomen besluit en daarbij het advies en het verslag van de hoorzitting mee te zenden.

Dit voorstel is afgehandeld als hamerstuk en de raad heeft unaniem ingestemd met het
voorstel.

9.13 Onderwerp: Transitievisie warmte
Voorstel:
De Transitievisie Warmte gemeente Laren vast te stellen.
De fractie van D66 heeft een amendement ingediend en toegelicht. Het college heeft
toegezegd jaarlijks de Transitievisie warmte bespreken met de raad.
Het amendement van D66 is verworpen met stemmen tegen van de fracties van Larens
Behoud, Liberaal Laren VVD en het CDA. Voor het amendement hebben gestemd de
fracties van D66 en Groen Laren.
Het voorstel is aangenomen met stemmen voor van de fracties van Larens Behoud,
Liberaal Laren VVD en het CDA. De fracties van D66 en Groen Laren hebben tegen het
voorstel gestemd.

9.14 Onderwerp: Ontheffing ingezetenschap Wethouder Den Dunnen
Voorstel:
Op grond van artikel 36a, lid 2, van de Gemeentewet, weer voor de duur van een jaar
ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap in de gemeente Laren.
Dit voorstel is afgehandeld als hamerstuk en de raad heeft unaniem ingestemd met het
voorstel.

10
Moties vreemd aan de orde van de dag
10.1 Motie Kermis Laren van Liberaal Laren, de VVD en Larens Behoud
Karel Loeff (Larens Behoud) neemt gezien zijn betrokkenheid bij de organisatie van de
kermis geen deel aan stemming of beraadslaging en heeft plaatsgenomen op de tribune.
De raad heeft unaniem ingestemd met de motie.

10.2 Motie Woonplicht en betaalbaar wonen van het CDA en Groen Laren
Het college heeft toegezegd de woonplicht en betaalbaar wonen in de regio te agenderen
en te bespreken, eventueel gezamenlijke regels op te stellen en de raad hierover op korte
termijn te informeren. De motie wordt aangenomen met stemmen voor van de fracties
van het CDA, Groen Laren, Liberaal Laren, Larens Behoud en D66. De fractie van D66
heeft tegen de motie gestemd.
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10.3 Motie Beschermen en ontwikkelen van het CDA en Liberaal Laren
De motie wordt tijdens de vergadering aangepast door de volgende tekst uit de eerste
overweging te schrappen: (villa’s wit gestukt, zwarte kozijnen en riet gedekt) De motie
wordt gewijzigd aangenomen met de stemmen voor van het CDA, Liberaal Laren, Larens
Behoud, D66 en Groen Laren. De fractie van de VVD heeft tegen de motie gestemd.

11. Sluiting
Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 26 januari 2021.

dhr. mr. drs. A.W. Nedermeijer
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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