Concept besluitenlijst openbare raadsvergadering 27 maart 2019
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting : 21.30 uur
Locatie : raadzaal Raadhuis gemeente Laren
Aanwezig:

Voorzitter:
Griffier:
Wethouders:
Afwezig:

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

1.

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering. Aanwezigen worden geattendeerd op het ‘livestreamen’ van de vergadering. Er
is bericht van verhindering ontvangen van de heer De Jong. Er zijn vragen ontvangen van de fractie van de VVD en
een aantal moties ‘vreemd aan de orde van de dag’, één van de gezamenlijke fracties en twee van de fractie van de
VVD. De moties worden toegevoegd aan de agenda. De brief van de regio inzake inbreng coalitie-onderhandelingen
GS Noord-Holland wordt op verzoek van de heer Wegter betrokken bij agendapunt 4.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

2.

Mededelingen / Voortgang grote projecten
Raadslid Loeff inzake het apart vermelden op de gemeentelijke website van gestelde schriftelijke vragen over het
bouwplan Stationsweg 1 en de reclame-uitingen bij La Place.
Raadslid Hurink inzake de geringe opkomst van raads- en commissieleden bij het regiopodium van 22 maart, de
speerpunten bestuurskracht, regionale omgevingsvisie, mobiliteit G&V, duurzaam G&V, woonwerkklimaat en
versterking sociaal domein en een uitnodiging aan alle raads- en commissieleden voor het regiopodium van 26 april
aanstaande om 16.00 uur in Bussum.
Burgemeester Kruisinga inzake de verschuiving van het gesprek tussen de burgemeesters en de AB-leden van de
regio van 11 april naar 7 mei aanstaande.
Wethouder Calis inzake de aanwezigheid van de heer Guldemond namens het ministerie van BZK bij het
regiopodium van 22 maart en het regiopodium van 26 april aanstaande m.b.t. de RSA.
Wethouder Van Hunnik inzake de bespreking van de RSA in het bestuur van de regio op 11 april en de opening van
het advies- en informatiepunt Maatschappelijke Zaken op 6 april van 9.00 tot 12.00 uur in het Raadhuis.
Raadslid Van den Berg inzake de komst van een nieuw in gezamenlijk overleg opgesteld voorstel voor de AED’s.

3.

Beantwoording vragen
De fractie van de VVD heeft schriftelijke vragen ingediend over de aanslag OZB en over de van de regio ontvangen
informatiebrief Banenafspraak. De vragen inzake de informatiebrief Banenafspraak worden beantwoord door
wethouder Van Hunnik, de vragen inzake de aanslag OZB door wethouder Calis.

4.

Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Wethouder Stam inzake de voortgang in de OV-concessie, een omgevingsvisie van de regio en de besluitvorming
door de raden daarover na de zomer.
Wethouder Van Hunnik inzake de te verwachten raadsinformatiebrief over de OV-concessie m.b.t. het
doelgroepenvervoer.
Raadslid Wegter inzake de door de regio verzonden brief over de inbreng voor de coalitieonderhandelingen in
Haarlem in relatie tot democratische legitimiteit.

5.

Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering d.d. 27 februari 2019 en 5 maart 2019
De besluitenlijsten wordt conform vastgesteld.

6.

Vaststellen lijst ingekomen stukken
De lijst wordt conform vastgesteld.

7.

Raadsvoorstellen:

1

7.1

Reactie concept Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2019-2022
Voorstel:
1. De reactie op het concept Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2019-2022 zoals weergegeven in
bijgevoegde brief vast te stellen.
2.De reactie per brief kenbaar te maken bij Bureau RVS.
De raad besluit conform het voorstel.

8.

Moties vreemd aan de orde van de dag
De motie van de gezamenlijke fracties inzake het Traject Omgevingsvisie in het kader van de invoering van de
Omgevingswet wordt unaniem aangenomen.
De motie van de fractie van de VVD inzake meldingen over de openbare ruimte wordt unaniem aangenomen.
De motie van de fractie van de VVD inzake politiebegeleiding Gooise Karavaan wordt unaniem aangenomen.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 24 april 2019.

mw. C.J.E. Holtslag
griffier

mw. drs. R. Kruisinga
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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