Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 2 november 2012
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 2 november jl.
('begrotingsbehandeling') de volgende zaken behandeld c.q. besloten (alle 15 raadsleden
aanwezig):
•

De raad heeft de Programmabegroting 2013-2016 vastgesteld (14 stemmen vóór en 1
tegen), inclusief het subsidieplafond voor 2013 (€ 1.162.206,--).
Er is een motie aangenomen (unaniem) van Larens Behoud en VVD, waarbij het
college wordt opgeroepen om er bij de gemeentebesturen in de Veiligheidsregio op
aan te dringen alles in het werk te stellen dat de verrekeningssystematiek (financiële
bijdrage naar rato van het inwonertal) onverkort wordt gehanteerd.
Een motie van het CDA, waarbij het college wordt verzocht te overwegen om de raad
(bv. bij begrotingswijziging) een voorstel te doen om het subsidie-plafond 2013 te
verhogen, zodat enkele niet toegekende subsidies alsnog (deels) kunnen worden
gehonoreerd, is, met 4 stemmen vóór en 9 tegen (13 raadsleden; mevrouw
Klingenberg-Klinkhamer en de heer Janssen bij stemming over deze motie niet
aanwezig), verworpen.
Een motie van Liberaal Laren, waarbij het college wordt opgeroepen de tarieven voor
afvalverwerking vanaf 2014 dusdanig naar beneden bij te stellen dat de baten en
kosten weer in evenwicht zijn, zodat de burger niet teveel betaalt voor deze dienst, is
ingetrokken en wordt ‘opgespaard’ t.b.v. de behandeling van de Kadernota 2014.

•

De portefeuillehouder Financiën heeft in een Inleiding van de vergadering een
toelichting (zie bijlage) gegeven op het proces van de Kadernota naar de
Programmabegroting 2013, de ontwikkeling van de Algemene Reserve, de berekening
opbrengsten stijging OZB, en de financiering van Singer en een BEL-zwembad.

•

Toezeggingen:
- het college werkt aan een onderhoudsplan wegen; wordt binnenkort aan de raad
gezonden.
- gelet op de aanhoudende onduidelijkheid m.b.t. een aanspreekpunt van het LOB,
heeft het college het voornemen om een ondernemersfonds op te richten, onder meer
t.b.v. het aanbrengen van de kerstverlichting.
- de burgemeester zal aandacht geven aan de prijsontwikkeling beheer gemeentelijke
gebouwen.

Aanvangstijd: 09.00 uur
Eindtijd: 12.30 uur ☺
Een uitgebreide weergave van de vergadering kunt u vinden in de notulen, die binnenkort
beschikbaar komen.
Zw. 02/11/2012

