Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 26 november 2014
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 26 november jl. de volgende zaken
behandeld c.q. besloten (14 leden aanwezig; Tom Pouw (VVD) afwezig):
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•

Bij het begin van de vergadering heeft de raad een moment stilgestaan bij het
overlijden van mevrouw M. van der Wel-Stegeman, onder meer houdster van de
Erepenning van Laren.
Wethouder Ton Stam heeft mededelingen gedaan over de verdere aanpak van de
situatie in en rond het tunneltje bij LaPlace (na het recente ongeval tijdelijke
maatregelen met verkeersregelaars, in overleg met de provincie over structurele
verbetering van de veiligheid), de (voorspoedige) voortgang van het zwembad, en
recente afspraken m.b.t. (financiering van ) het slibtransport in de BEL-gemeenten.
Tevens heeft hij gewezen op de onjuistheid in berichtgeving van de gemeente
Hilversum over de voorgenomen vestiging van een crematorium bij De Molshoop
(onder meer géén horeca).
Erwin van den Berg geeft een korte terugkoppeling uit de tijdelijke werkgroep
bestuurlijke doorontwikkeling van de Veiligheidsregio (onder meer binnenkort
overleg van de directeur publieke gezondheid met de raden, en afstemming met de
raden over het op te stellen risicoprofiel).
Wim van der Zwaan schetst de jongste bijeenkomst van het Algemeen Bestuur van het
GNR, waar onder meer de mogelijke samenwerking met de PWN is besproken; er
vindt onderzoek plaats aan de hand van mogelijke scenario’s, met daarbij waarborging
van het onafhankelijk voortbestaan van de GNR; de uitkomst wordt sowieso
voorgelegd aan de raden van de betrokken gemeenten.
Burgemeester Elbert Roest vult aan dat het college binnenkort met een notitie over dit
onderwerp zal komen.
Tijdens het Vragenuur heeft de fractie van Liberaal Laren vragen gesteld over de gang
van zaken rond het afgeven van de jongste vergunning t.b.v. IJs op de Brink
(wethouder Tijmen Smit geeft aan dat er gekozen is voor een langjarige vergunning –
overigens in de vorm van een raamvergunning, die op onderdelen jaarlijks kan worden
bijgesteld- ter bestendiging van de jaarlijkse kalender, er na elke editie een stevige
evaluatie plaatsvindt, het herstel van de Brink geborgd is en ook afspraken m.b.t. open afbouw in de vergunning zijn opgenomen, de recente opbouw vóór de formele
afgifte van de vergunning is uiteraard in goed overleg gegaan).
Wat betreft de Voortgang grote projecten heeft wethouder Leen van der Pols over de
voortgang WSI gemeld dat er zeer binnenkort een notitie van het college verschijnt, én
de commissie van advies inmiddels zeer consciëntieus aan haar werkzaamheden is
begonnen en vóór 1 maart a.s. met een advies over beheer en exploitatie van het
Brinkhuis komt.
Bij de meldingen uit het Regionaal PfhOverleg Sociaal Domein heeft wethouder Leen
van der Pols aangegeven dat er extra geld voor het regelen van de huishoudelijke hulp
voor onze regio beschikbaar komt (bijna 8 miljoen), waarvoor t.b.v. de besteding
ervan een goed plan zal worden opgesteld, het zgn. ‘netwerk’ met zeer betrokken
inwoners en deskundigen inmiddels is gestart, en het na overleg met Unilever gelukt is
om de voorgenomen beëindiging van inpakwerkzaamheden van soepen door Tomin
op te houden en deze werkzaamheden met tenminste een half jaar te verlengen.
De raad heeft de notulen van zijn vergaderingen d.d. 29 en 31 oktober 2014 vastgesteld.
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De gemeenteraad heeft het voorstel Actualisatie evenementenbeleid –na stemming, 10
vóór, 4 tegen- vastgesteld. Daarbij is een amendement van de coalitiepartijen Larens
Behoud, VVD en CDA –na stemming, 11 vóór en 3 tegen- aanvaard. Het betreft de
toevoeging van 7 uitgangspunten (in paragraaf 2.2 van de notitie), te weten:
kader voor de vergunningverlening is het aantal evenementen dat is opgenomen op de
evenementen-/activiteitenkalender 2014; op de Brink mogen maximaal 2 evenementen
worden gehouden; er mogen (met inachtneming van de spreidingscriteria) in totaal
maximaal 5 bovenregionale evenementen worden georganiseerd; de gemeente past het
systeem ‘nieuw voor oud’ toe. Dat betekent dat er pas vergunning wordt verleend voor
een nieuw bovenregionaal evenement als daarvoor in de plaats een ‘oud’
bovenregionaal evenement vervalt. Deze bepaling geldt niet voor de Brink, waar geen
nieuwe evenementen meer toegestaan worden; wanneer een nieuw groot
(bovenregionaal) evenement zich aandient, deelt het college dat vooraf mee in de
commissie en peilt daaromtrent de meningen en gevoelens van de commissie;
bovenregionale evenementen duren maximaal 1 week (excl. op- en afbouwdagen);
voor één evenement (IJs op de Brink) kan voor maximaal zes weken (excl. op- en
afbouwdagen) vergunning worden verleend. Tevens heeft de wethouder toegezegd te
bekijken waar het mogelijk is om de huidige ‘grote’ evenementen zo ‘klein’ mogelijk
te maken.
Tevens heeft de raad het voorstel Wet Markt en Overheid vastgesteld.
Het voorstel HOV/PIP is door de raad –na stemming, 10 vóór, 4 tegen- vastgesteld.
Ook heeft de raad het voorstel Verzoek financiering vervanging 2 kunstgrasvelden
LMHC vastgesteld. De wethouder heeft daarbij toegezegd de suggestie om nog wat
meer ‘grip’ op de lening te krijgen mee te nemen, met daarbij een financiële
rapportage van de club.
Eveneens heeft de raad het voorstel verzoek financiering vervanging kunstgrasveld sv
Laren 99 vastgesteld. Ook hier met de toevoeging over grip op de lening en de
verlangde financiële rapportage; de wethouder zal bezien (dus géén toezegging) of er
in de begroting 2016 wellicht nog ruimte is voor een kleine verhoging van het bedrag.
Een motie van de PvdA (vreemd aan de orde), waarbij het college wordt opgedragen
om een BEL-stagepunt te richten, waar vraag en aanbod elkaar vinden: lokale
werkgevers bieden hun stageplaatsen aan, leraren en leerlingen kunnen er terecht om
deze te vinden, en de BEL-organisatie daarbij zelf het goede voorbeeld geeft en op
elke tien medewerkers, minstens één stageplaats aanbiedt, is ingetrokken nadat de
wethouder heeft aangegeven de inhoud te omarmen en de sympathieke motie ‘waar
mogelijk’ mee te nemen; immers, je kunt veel willen, maar het moet wel kúnnen.
Een motie van VVD, Larens Behoud, CDA en Liberaal Laren, waarbij het college
wordt verzocht de inbedding van de Gemeenschappelijke Regeling Regio
Gooi&Vechtstreek te verbeteren (onder meer d.m.v. een uitbreiding van de in het
procesvoorstel benoemde aanpak met een regionale informatieve bijeenkomst waarin
vragen worden besproken zoals “wat komt er beleidsinhoudelijk op de regio af”, “hoe
zit het krachtenveld rond de regio in elkaar en wat betekent dat voor de
samenwerkingsagenda”, “wat speelt er beleidsinhoudelijk bij de individuele
gemeenten in de regio waarmee de samenwerkingsagenda rekening heeft te houden”;
het beschikbaar komen van regionaal voorbereid werkmateriaal dat daadwerkelijk
zorgt voor een begrepen ‘level playing field’ aan informatie dat een goede basis is
voor de lokale discussies en lokale belangen gekoppeld aan de regionale thema’s;

het tot stand komen van een regionale groep van een of twee raadsleden per gemeente
die de totstandkoming van een inhoudelijk goede en gedragen regionale agenda
helpen bevorderen als klankbord en ambassadeur; regio-brede
informatiebijeenkomsten op inhoud en relevante thema’s ook na totstandkoming van
de regionale samenwerkingsagenda, is unaniem aanvaard.
• Tot slot heeft de raad de lijst met ingekomen stukken en mededelingen vastgesteld.
Eindtijd: 22.45 uur
Zw. 27/11/2014

