Concept besluitenlijst openbare raadsvergadering 21 februari 2018
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting : 22.10 uur
Locatie : Raadzaal raadhuis gemeente Laren
Aanwezig:

Voorzitter:
Griffier:
Wethouders:

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 20.20 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. Er zijn vragen ontvangen voor agendapunt 3, een amendement voor
agendapunt 7.1 en drie moties ‘vreemd aan de orde van de dag’. Na de behandeling van alle agendapunten zal
afscheid worden genomen van wethouder Smit. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

2.

Mededelingen / Voortgang grote projecten
Raadslid Van der Zwaan inzake de interessante toelichting in Huizen over de uitvoering van de Participatie- en
Jeugdwet.
Wethouder Van der Pols inzake de problematiek rondom een inwoner van de regio.
Wethouder Stam inzake het stilleggen van de bomenkap bij Rosa Spier.

3.

Beantwoording vragen
Er zijn schriftelijke vragen ontvangen van de fracties Liberaal Laren en D66 inzake het intrekken van de
omgevingsvergunning en vrijstelling voor het perceel Hoefloo 20A. De vragen worden beantwoord door
wethouder Stam.

4.

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

5.

Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergaderingen 31 januari 2018
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

6.

Vaststellen lijst ingekomen stukken
De lijst wordt conform vastgesteld.

7.

Raadsvoorstellen:

7.1

Kindarrangement voor de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes, Laren
Het amendement van de fractie PvdA wordt tekstueel aangepast en vervolgens unaniem aangenomen.
Strekking van het amendement: toevoeging beslispunt 3, inhoudende ‘leveren maatwerk in minimagezinnen,
eventueel resterend budget omzetten in een adequate geste en opdracht aan college de regelingen goed bekend
te maken om ondergebruik tegen te gaan en alle kinderen te bereiken die het aangaat.’
De raad besluit conform het door het amendement gewijzigde voorstel.

7.2

Aanvraag Vangnetregeling
De raad besluit conform voorstel.

7.3

Financiering buurtsportcoach
De raad besluit conform voorstel.
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7.4

Zienswijze ontwerp 1e wijziging begroting 2018 VRGV
De raad besluit conform voorstel.

7.5

Overheveling budgetten 2017 naar 2018
De raad besluit, onder toevoeging van de zinsnede ‘de algemene reserve’ in beslispunt 1, conform voorstel. De
heer Wegter legt een stemverklaring af.

7.6

Intentieverklaring fusie veiligheidsregio’s G&V en Flevoland
De raad besluit conform voorstel.

8.

Moties ‘vreemd aan de orde van de dag’
 De motie van de fracties Larens Behoud, Liberaal Laren, CDA en PvdA inzake het nieuwe beleid van de
politie tegen etnisch profileren wordt unaniem aangenomen. Strekking van de motie: verzoek aan college
om in het reguliere overleg met de politie aandacht te vragen voor de uitvoering van het nieuwe beleid
tegen etnisch profileren.
 De motie van de fractie Liberaal Laren inzake het advies van de BEL Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
ten aanzien van het pand Hoefloo 22 wordt met 3 stemmen voor en 11 stemmen tegen verworpen.
Strekking van de motie: verzoek aan college terstond alle ter beschikking staande juridische middelen aan
te wenden om direct een einde te maken aan deze onwenselijke situatie. De heer De Nie onthoudt zich van
beraadslaging/stemming. De heer Bogaers (C) legt een stemverklaring af.
 De motie van de fractie van D66 inzake handhaving tuinhuisje Brink 7 wordt tekstueel aangepast. De
aangepaste motie wordt met 6 stemmen voor en 9 stemmen tegen verworpen. Strekking van de motie:
ernstige kritiek tot uitdrukking willen brengen met betrekking tot de gevolgde, naar de mening van de
fractie, onzorgvuldige handelwijze (vanwege wekken schijn andere behandeling, mogelijk nadelige
gevolgen toekomstige handhavingszaken en niet overgaan tot handhaving). De heer Van den Berg legt een
stemverklaring af.
Afscheid wethouder Smit.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 25 april 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
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