Adviezen en conclusies commissie Ruimte en Infrastructuur 20 april 2022
Aanwezig:

Larens Behoud – Karel Loeff en Hans van Goozen
VVD – Jan van Midden en Erik Koldenhof
D66 – Flip de Groot en Ellen Brakel
Liberaal Laren –Jacqueline Timmerman
Groen Laren – Bart Vos en Andreas Grunwald
CDA – Erwin van den Berg (vanaf 20.14 uur)

Afwezig:

--

Voorzitter:

Nanning Mol (burgemeester)

B&W:

Ton Stam (wethouder VVD)
Peter Calis (wethouder Larens Behoud)

Overig:

Huub de Jong, projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling BEL Combinatie, bij agendapunt 6.1
Chris Baggerman, projectmanager Regenklaar BEL Combinatie, bij agendapunt 6.2

Commissiegriffier: Antoinette Kroon

1. Opening en vaststelling
De vergadering wordt om 20.01 uur geopend.
Het is de eerste commissievergadering van de nieuw gekozen gemeenteraad sinds 16 maart jl. en aangezien
er op dit moment nog geen voorzitters zijn benoemd neemt burgemeester Mol plaats als voorzitter van de
commissie R&I.
Mededeling voorzitter: morgenavond worden de commissie-/raadsleden over de ontwikkelingen opvang
vluchtelingen Oekraïne bijgepraat en zojuist heeft er in de Sint Jansbasiliek een oecumenische dienst
plaatsgevonden onder leiding van de voorgangers van Katholieke en Protestantse gemeenschap.
De agenda wordt conform vastgesteld.

2. Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering commissie R&I
d.d. 8 februari 2022
De lijst van adviezen en conclusies wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen
Geen mededelingen.

4. Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Wethouder Calis inzake vergadering algemeen bestuur Regio Gooi & Vechtstreek en
aandeelhoudersvergadering van Vervoer B.V. waarin teruggeblikt is naar het eerste jaar.
Toezegging wethouder Calis: informatie met betrekking tot de jaarrekening, begroting en
accountantsverslag van Vervoer B.V. wordt zodra het afgestemd is met de Regio G&V aan de
gemeenteraad verzonden.

5. Stand van zaken Omgevingswet
Wethouder Stam heeft de commissie nader geïnformeerd.

6. Raadsvoorstellen
6.1 Vaststellen bp Correctieve herziening 2
Voorstel:
1. Het bestemmingsplan Correctieve herziening 2 (NL.IMRO.0417.BPCorrherz2Laren-Va01) vast te
stellen
2. Geen Exploitatieplan vast te stellen.
Spreker:
- dhr. G. Bogaers, inwoner
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Toezegging wethouder Stam: de niet correcte tekening waar de spreker naar verwijst zal voor de
raadsvergadering van 28 april 2022 in het raadsvoorstel worden gecorrigeerd. Tevens wordt de
omissie betreffende Schoolpad 15 gecorrigeerd naar 15A.
De commissie adviseert de raad het voorstel, met de door de wethouder toegezegde correcties, als
hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 28 april 2022.
6.2 Toezicht bij aanleg glasvezel
Voorstel:
1. Instemmen met het inhuren van een toezichthouder, projectleider en externe adviseurs voor de
aanleg van glasvezel in Laren.
2. Besluiten om het budget voor de toezichthouder, projectleider en externe adviseurs ad € 101.680 in
2022 beschikbaar te stellen.
3. De raming voor de incidentele baten, in verband met de aanleg van glasvezel, voor 2022 vast te
stellen op € 207.680
4. Besluiten om het voordeel in 2022 te storten in de bestemmingsreserve “Onderhoud wegen (i.v.m.
glasvezel)”.
5. In de kadernota 2023/begroting 2023 en meerjarenraming 2024 t/m 2026 op te nemen om voor de
jaarschijven 2023 t/m 2026 jaarlijks € 26.500 uit de bestemmingsreserve “Onderhoud wegen
(i.v.m. aanleg glasvezel) te onttrekken en beschikbaar te stellen voor herstelwerkzaamheden aan
wegen, straten en pleinen in de komende jaren.
6. Begrotingswijzing 02-2022 vast te stellen.
Toezegging wethouder Calis: in verband met de concurrentiegevoeligheid wordt er afstemming
gezocht met Delta Fiber om na te gaan of de afspraken die in de samenwerkingsovereenkomst (SOK)
zijn vastgelegd met de gemeenteraad kunnen worden gedeeld.
De commissie adviseert de raad het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering
van 28 april 2022.

7. Bespreking raadsinformatiebrief Contouren uitvoeringsprogramma SPV 2030 dd.
22 maart 2022
De raadsinformatiebrief is inhoudelijk besproken.
Mededeling commissie: het is zeer wenselijk om vanuit de Regio G&V meer informatie/input aan de
voorkant van het proces mee te krijgen.

8. Rondvraag
-

de heer Vos inzake functioneren meldpunt openbare ruimte.
beantwoording wethouder Stam: de meningen over het functioneren zijn verdeeld en hierdoor
lastig te beoordelen.

9. Sluiting
21:45 uur
Vastgesteld in de commissievergadering van 14 juni 2022.

Voorzitter

Commissiegriffier

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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