Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 27 november 2013
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 27 november jl. de volgende zaken
behandeld c.q. besloten (om 20.00 uur 13 leden aanwezig, vanaf 21:30 uur 14 leden
aanwezig: dhr. J.B. Werner (VVD) afwezig; mevr. M.C. Kromme (Liberaal Laren) vanaf
21:30 uur aanwezig):
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Burgemeester Roest stelt de raad bij vaststelling van de agenda voor om op advies van
de commissie Maatschappij en Financiën (M&F) het raadsvoorstel Strategische Visie
níet te behandelen, hetgeen conform besloten wordt.
Eveneens bij vaststelling van de agenda heeft de raad aangegeven te kunnen
instemmen met bekrachtiging van de geheimhouding van de (onlangs toegezonden)
financiële stukken Singer.
Bij de mededelingen heeft burgemeester Roest verwezen naar de reeds in cie. M&F
gememoreerde aanhouding van verdachten van scooterdiefstallen en van het gebruik
van een stroomstootwapen; goed en adequaat politiewerk.
De raad heeft, onder veel dankzegging en waardering, afscheid genomen van de heer
L.J.M. (Leo) Janssen (Larens Behoud) als lid van de gemeenteraad, en zijn opvolger,
de heer L.B.J. (Bart) Vos, toegelaten en beëdigd als raadslid.
De fractie van Liberaal Laren heeft vragen gesteld over de vergunningverlening aan
IJs op de Brink (de portefeuillehouder meldt onder meer dat zoals bekend het
verschuldigde bedrag aan stroomkosten inmiddels is voldaan, het vooral weer een
schaatsevenement met ‘koek en zopie’ moet zijn, en de sluitingstijden van de ijsbaan
in overeenstemming met de sluitingstijden van de reguliere horeca zijn gebracht.)
De fractie van D66 heeft vragen gesteld over de omgevingsvergunning ophogen
gronden etc. perceel natuurbrug Laarderhoogt (de portefeuillehouder antwoordt dat er
beslist niet vóór 11 november jl. is begonnen met werkzaamheden die onder de
reikwijdte van de vergunning vallen) én over het rapport van de Waarderingskamer
m.b.t. de uitvoering van de WOZ (de portefeuillehouder meldt dat hij hierop
binnenkort met nadere informatie komt, maar voorts alvast dat alle woningen iedere 5
jaar getaxeerd moeten worden -hetgeen gaat gebeuren-, en bij de aangekondigde
controle in januari a.s. tenminste 90% van het bestand op orde moet zijn; momenteel
wordt er alles aangedaan om dat voor elkaar te krijgen).
De fractie van de PvdA heeft vragen gesteld over het sluiten van een geldautomaat in
de buurt Zevenend (de portefeuillehouder geeft aan dat het college dit betreurt, maar
het overigens een autonome beslissing van de bank is; er wordt wel gekeken of er op
de Schapendrift nog een alternatief mogelijk is).
De fractie van de VVD heeft vragen gesteld over de (financiële verantwoordelijkheid
bij) decentralisaties in het sociale domein (de wethouder geeft aan dat er nog bijzonder
veel onduidelijk is; de omvang van financiële risico’s is thans moeilijk in kaart te
brengen, laat staan dat passende maatregelen kunnen worden getroffen -een
vereveningsfonds is daarbij een mogelijkheid-; sturing door de raad kan onder meer
via het nog te behandelen aangepaste beleidsplan Wmo en de daaraan gekoppelde
verordening).
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De fractie van het CDA heeft vragen gesteld over recente besluitvorming in Hilversum
m.b.t. de HOV (de portefeuillehouder antwoordt dat onder meer de uitkomst van
verdere behandeling door de stuurgroep en Provinciale Staten in december a.s. moet
worden afgeacht, maar dat hij overigens contact met zijn collega in Eemnes zal
opnemen over de recente besluitvorming daar en in relatie tot deze ontwikkelingen
nog even geen uitsluitsel geeft of hij de overeenkomst zal tekenen; uiteraard komt hij
er bij de raad op terug).
Wat betreft de Voortgang grote projecten meldt wethouder Van der Zwaan kort de
ontwikkelingen rond Crailo, het BEL-zwembad (nieuwsbrief volgt later deze week),
crematorium (regionale notitie volgt binnenkort) en de decentralisaties in het sociale
domein (profielschets externe projectleider is vastgesteld; 28 november overleg
portefeuillehouders, onder meer ter voorbereiding van een buitengewone
ledenvergadering van de VNG over dit onderwerp).
Burgemeester Roest verwijst naar de opvolging van een aangenomen motie tijdens de
jongste begrotingsvergadering: op 28 november is een overleg van de burgemeesters
met onder meer het management team van de BEL Combinatie en de bedenkers van
het BEL-model, over (herijking van) de organisatie, het model etc.
De raad heeft de notulen van zijn vergaderingen d.d. 30 oktober en 1 november 2013
vastgesteld.
De raad heeft de heer P.C. (Patriek) Kerkhoff (PvdA) benoemd tot en beëdigd als lid
van de commissie Maatschappij&Financiën.
De gemeenteraad heeft het voorstel Korte toets ‘Rioolstelsel Blaricum, Eemnes en
Laren’ vastgesteld.
Tevens heeft de raad het voorstel Wijziging gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Gooi&Vechtstreek vastgesteld.
Ook heeft de raad het voorstel Welstandsnota Laren 2013 vastgesteld.
De raad heeft de Verordening Drank- en Horecawet vastgesteld (met toezegging van
de portefeuillehouder dat eens per kwartaal een evaluatie met de horeca plaatsvindt).
Het Milieuprogramma 2014 is door de raad vastgesteld.
Een motie ‘vreemd aan de orde’ van de PvdA, waarbij het college wordt verzocht met
spoed in overleg te gaan met de initiatiefnemers tot heroprichting van een Larense
ondernemerskring en hen aan te bieden eenmalig bij te dragen aan de kosten als ze tot
een initiatief komen voor een feestelijke, maar wel bescheiden en duurzame
staatverlichting in het centrum van Laren, is wel behandeld maar gelet op de discussie
ingetrokken.
Tot slot heeft de raad de lijst met ingekomen stukken en mededelingen vastgesteld.

Eindtijd: 22.45 uur
Een uitgebreide weergave van de vergadering kunt u vinden in de notulen, die binnenkort
beschikbaar komen, en via de geluidsopname op de website.
Zw. 28/11/2013

