Concept besluitenlijst openbare raadsvergadering 31 maart 2021
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting : 23.20 uur
Locatie : 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, Diederik Sakkers
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 vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Aandacht wordt gevraagd voor de
afstandseis gedurende de vergadering en de livestreaming. Van de fractie van de VVD zijn vragen
ontvangen voor agendapunt 5. Van de fractie D66 is een motie ontvangen voor agendapunt 10.2 en een
amendementen voor agendapunt 10.3 en voor 10.5. Van de fractie van de VVD is eveneens een motie
ontvangen voor agendapunt 10.5 en twee moties voor agendapunt 10.6. Van de fractie D66 en van de
fracties VVD, LB, LL en CDA is een motie vreemd aan de orde van de dag ontvangen, deze worden
gevoegd bij de agenda. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

2. Afscheid raadslid M.S.M. Klingenberg (LL)
Mw. Timmerman, wnd. raadsvoorzitter en fractievoorzitter van LL, houdt een korte toespraak. Een
cadeau en bloemen worden overhandigd.
Mevrouw Klingenberg wordt toegesproken door dhr. Mol, raadsvoorzitter/burgemeester. Dhr. Mol
overhandigt een Koninklijke Onderscheiding – Lid in de Orde van Oranje-Nassau – voor het raadswerk
dat gedurende vele jaren voor Laren is verricht. Felicitaties worden uitgesproken en bloemen aangereikt.
Mevrouw Klingenberg houdt een toespraak en neemt afscheid van het gemeentebestuur van Laren.

3. Toelating en beëdiging raadslid D.J. Sakkers (LL)
De commissie uit het midden van de raad heeft de geloofsbrief en achterliggende stukken onderzocht en
in orde bevonden. De raad wordt geadviseerd de heer Sakkers toe te laten tot de gemeenteraad van Laren.
De raad besluit conform het voorstel. De heer Sakkers legt de belofte af. Felicitaties worden uitgesproken
en bloemen overhandigd.

4. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

5. Beantwoording vragen
De fractie van de VVD heeft vragen ingediend inzake kinderen en messen. De vragen worden
beantwoord door wethouder Den Dunnen.

6. Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Er zijn geen meldingen.

7. Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering d.d. 17 februari 2021
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

8. Vaststellen lijst ingekomen stukken
De lijst wordt conform vastgesteld.

9. Bekrachtigen geheimhouding
Geen.
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10. Raadsvoorstellen.
10.1 Benoeming loco-griffier
Voorstel:
Mevrouw T.D. de Jong, raadsgriffier van de gemeente Blaricum, te benoemen tot loco-griffier.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

10.2 Kaders Transitievisie Warmte
Voorstel:
In te stemmen met de Bestuurlijke kadernotitie Transitievisie Warmte (TVW):
- De gemeente Laren een afwachtende houding aanneemt met betrekking tot de start van een
Wijkuitvoeringsplan.
- De gemeente Laren wijken/buurten/dorpen prioriteert op basis van 10 criteria waarbij het criterium
‘eindgebruikerskosten’ de hoogste weging krijgt.
- De gemeente Laren een Wijkuitvoeringsplan pas tot uitvoering brengt, wanneer er onder de
eindgebruikers een breed draagvlak is.
- In de gemeente Laren het gasnet behouden blijft tot het voor iedere eindgebruiker haalbaar en
betaalbaar is om van het aardgas af te stappen.
Het voorstel wordt met 13 stemmen voor (LB, LL, VVD, CDA) en 2 stemmen tegen (D66, Groen Laren)
aangenomen.
De motie van de fractie D66 inzake het aanwijzen van een wijk als `Proeftuin’ wordt met 3 stemmen voor
(D66, Groen Laren, raadslid Bogaers van LB) en 12 stemmen tegen (leden Loeff, Van der Zwaan,
Hurink, Van Goozen van LB, LL, VVD, CDA) verworpen.

10.3 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.
Het amendement van de fractie D66 inzake een aanvulling op het besluit wordt ingetrokken.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

10.4 Aanpak onderhoud appartementen boven brandweerkazerne
Voorstel:
1. In te stemmen met de uitvoering van het noodzakelijk onderhoud aan de binnenzijde van de vier
appartementen boven de brandweerkazerne;
2. Een krediet beschikbaar te stellen van €100.000,- voor de uitvoering van het noodzakelijk onderhoud;
3. In te stemmen met bijgaande 4e begrotingswijziging 2021;
4. Met ingang van 2022 de kapitaallasten opnemen in de begroting.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

10.5 Financiële zelfredzaamheid Huishoudelijke Hulp
Voorstel:
De Verordening Sociaal Domein gemeente Laren 2018 te wijzigen zoals weergegeven in bijgevoegd
concept raadsbesluit.
Het amendement van de fractie D66 inzake de inkomensgrens voor huishoudelijke hulp wordt met 1 stem
voor (D66) en 14 stemmen tegen (LB, VVD, LL, CDA, Groen Laren) verworpen.
Het voorstel wordt met 8 stemmen voor (LB, VVD) en 7 stemmen tegen (LL, D66, CDA, Groen Laren)
aangenomen. De heer Vos legt een stemverklaring af.
De motie van de fractie van de VVD inzake het abonnementstarief wordt na de verklaring van wethouder
Den Dunnen dat hij de motie ondersteunt ingetrokken.
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10.6 Besparingen sociaal domein: voortgang lokale maatregelen en zienswijze
regionale maatregelen
Voorstel:
1. Kennis te nemen van het document ‘Een toekomstbestending sociaal domein: lokale maatregelen’,
waarin de lokale besparingsmaatregelen zijn uitgewerkt;
2. Kennis te nemen van het document ‘Regionale verkenning ‘Naar een financieel gezond sociaal
domein’;
3. Kennis te nemen van het document ‘Samenhang lokale en regionale maatregelen besparingen
sociaal domein’;
4. In te stemmen met de zienswijze regionale verkenning naar een financieel gezond sociaal domein,
zoals verwoord in de conceptbrief, en deze brief in te brengen bij regio Gooi en Vechtstreek.
Het voorstel wordt met 13 stemmen voor (LB, LL, VVD, D66) en 2 stemmen tegen (CDA, Groen Laren)
aangenomen.
De motie van de fractie van de VVD inzake strengere regels voor zorgaanbieders wordt naar aanleiding
van de beraadslagingen ingetrokken.
De motie van de fractie van de VVD inzake het mantelzorgcompliment wordt met 8 stemmen voor
(VVD, LL, D66) en 7 stemmen tegen (LB, CDA, Groen Laren) aangenomen.

10.7 Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de bijgevoegde brieven van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek over het
voorstel tot deelname aan een werkgeversvereniging en het verzoek om de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2016 te wijzigen;
2. Gelet op het bepaalde in artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te geven
aan het college om conform het voorstel van het algemeen bestuur in te stemmen met de wijziging van de
gemeenschappelijke regeling Gooi en Vechtstreek 2016 per 1 juli 2021;
3. In te stemmen met de zienswijze zoals weergegeven in bijgevoegde brief.
De raad besluit unaniem conform het voorstel.

11. Moties vreemd aan de orde van de dag
De motie van de fracties VVD, LB, LL en CDA inzake het voorstel van de MRA voor versteviging van
de samenwerking wordt met 13 stemmen voor (VVD, LB, LL, CDA) en 2 stemmen tegen (D66, Groen
Laren) aangenomen.
De motie van de fractie D66 inzake het bouwplan Diaconie Laren/Eemnes wordt met 7 stemmen voor
(D66, Groen Laren, LB) en 8 stemmen tegen (VVD, LL, CDA) verworpen.

12. Sluiting
Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 28 april 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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