Besluitenlijst openbare raadsvergadering 20 december 2017
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting : 22.30 uur
Locatie : Raadzaal raadhuis gemeente Laren
Aanwezig:

Voorzitter:
Griffier:
Wethouders:
Afwezig:

Larens Behoud - Peter Calis, Ingrid Hentenaar-Messcher, Bart Vos, Wim van der Zwaan, Sean
Bogaers
VVD - Bart de Nie, Désirée Niekus, Tom Pouw
CDA - Erwin van den Berg (vanaf 20.25 uur), Maria Klingenberg-Klinkhamer
D66 - Nico Wegter, Noud Bijvoet
Liberaal Laren - Jacqueline Timmerman-Hamers, Anne Visser
PvdA - Chris Bogaers
Rinske Kruisinga
Corry Holtslag
Ton Stam (VVD), Tijmen Smit (LB), Leen van der Pols (CDA)
-

1.

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering. Agendapunt 7.1 wordt van de agenda afgevoerd. Er is een amendement
ontvangen voor agendapunt 7.2. De ontvangen motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ wordt behandeld na
punt 7. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

2.

Mededelingen / Voortgang grote projecten
Mededeling raadslid De Nie inzake niet-deelname als lid stembureau bij verkiezingen 21 maart 2018.
Mededeling raadslid Niekus inzake het grote aantal startende onderneemsters in Laren.
Mededeling raadslid Hentenaar inzake de bestemming van de Klijnsma-gelden.
Mededeling wethouder Stam inzake onthouden goedkeuring ILT m.b.t. overheveling DAEB/niet DAEB, een
ingesteld beroep bij de rechtbank m.b.t. Rosa Spier, stand van zaken statushouders, viaduct A1 en de
aangevraagde vergunning voor de houtzagerij.
Mededeling wethouder Smit inzake bezoek aan Ministerie van Binnenlandse Zaken aangaande
klimaatbeleidsplan en heffing via baatbelasting.

3.

Beantwoording vragen
Er zijn geen vragen ontvangen.

4.

Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Melding raadslid Van der Zwaan inzake toezending aan de raad van de evaluatie van de werkgroep
regioambassadeurs.
Melding wethouder Stam inzake toetreding van Blaricum tot de HOV-stuurgroep en uitnodiging raadsleden tot
meedenken.

5.

Vaststellen notulen openbare raadsvergadering 29 november 2017
De notulen worden vastgesteld in de volgende raadsvergadering.

6.

Vaststellen lijst ingekomen stukken
De lijst wordt conform vastgesteld. Stuk III-4, Memo college aankoop Regiokantoor Bussum, wordt ter
agendering voorgelegd aan het presidium.

7.

Raadsvoorstellen:

7.0

Motie ‘vreemd aan de orde van de dag’
De motie van VVD, D66, CDA en PvdA wordt aangepast. De aangepaste motie wordt met 9 stemmen voor en
6 stemmen tegen aangenomen. De leden Van den Berg, Vos en Timmerman leggen een stemverklaring af.
Strekking motie: op korte termijn beleggen van bijeenkomsten tussen bewoners en gemeente inzake
afkoppeling, een budget voor technisch-inhoudelijke ondersteuning ter beschikking stellen en afronden van het
proces uiterlijk 1 mei 2018 zodat definitieve besluitvorming kan plaatsvinden.

1

In het presidium wordt bepaald hoe agendapunt 7.1 verder zal worden behandeld.
7.1

Aanpak wateroverlast / Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) Laren 2018-2022
Afgevoerd van agenda.

7.2

Vereveningsfonds Sociale woningbouw
Het amendement van Larens Behoud en PvdA wordt met 6 stemmen voor en 9 stemmen tegen verworpen.
Raadslid Klingenberg legt een stemverklaring af. Strekking amendement: 7,75% hanteren als vast percentage
i.p.v. de voorgestelde 4 % en voor de bepaling “projecten van meer dan 2 woningen” een beoordelingskader
uitwerken.
Het voorstel wordt met 3 stemmen voor en 12 stemmen tegen verworpen. De leden Timmerman, Bogaers (C),
Bijvoet, Calis en Van den Berg leggen een stemverklaring af.

7.3

Actualisatie Onderhoud Gemeentelijk Vastgoed 2017
De raad besluit conform voorstel.

7.4

Vaststelling nota Sport en Bewegen 2018-2030
De raad besluit conform voorstel.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 31 januari 2018.

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
Ho.27/12/17
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