Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 11 april 2017
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn extra vergadering van 11 april jl. het volgende behandeld /
besloten (aanwezig 15 leden):


De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Alle aanwezigen worden welkom geheten,
in het bijzonder de vele belangstellenden op de publieke tribune. Een korte inleiding wordt
gegeven: vanavond wordt de toekomst van dit dorp besproken, bedoeld als input voor het
gesprek van het college met gedeputeerde Van der Hoek aanstaande donderdag. Het
agendapunt ‘Provinciale arhi-procedure Gooi en Vechtstreek’ wordt in drie delen besproken.
De agenda wordt conform vastgesteld.



De voorzitter deelt mee dat de raad is gestart met een pilot spreekrecht voor burgers in de
raadsvergadering. Voorafgaand aan de daartoe aangewezen agendapunten kunnen burgers
maximaal twee minuten spreekrecht krijgen. Mevrouw J. Kok-de Bruyn krijgt het woord.
Spreekster doet een oproep aan de politieke partijen van Laren, de gemeenteraad en het
college van burgemeester en wethouders om meer ruchtbaarheid te geven aan de situatie
waarin Laren nu verkeert. Zij wil graag een referendum (zie verder bijlage I).
De heer Boskma krijgt het woord. Deze vraagt het college of dit alles is gebaseerd op
cijfermateriaal, of hier een kosten/baten-analyse aan ten grondslag ligt.
De voorzitter antwoordt bevestigend. In de maand mei zal nog worden gesproken met
inwoners, maatschappelijk middenkader en ondernemers.
Bespreking brief GS Noord-Holland d.d. 7 februari 2017
Liberaal Laren staat achter de verzonden zienswijze. Gerefereerd wordt aan het artikel deze
week van Douwe Jan Elzinga in Binnenlands Bestuur waarin wordt gepleit voor aanpassing
van de Wet Arhi. Het artikel wordt uitgedeeld (bijlage II).
De PvdA vindt de brief van GS onevenwichtig. De oplossing ligt niet in de creatie van drie
nieuwe gemeenten. Regionaal moeten we steviger worden, we zoeken naar een nieuw model.
De VVD ondersteunt de PvdA hierin. Er moeten keuzes worden gemaakt die lange
termijnperspectief bieden en daarmee kracht geven op regionaal niveau.
D66 roept op pogingen in te zetten die leiden tot een nieuwe bestuurlijke structuur. Iedere
serieuze stap in die richting wordt omarmd. De fractie spreekt zich uit voor één
Gooigemeente.
Larens Behoud betoogt dat bestuurskosten na fusie niet afnemen en dat voorzieningen ter
discussie komen te staan. Gerefereerd wordt aan het eerder genoemde artikel in Binnenlands
Bestuur. De provincie wordt gevraagd ter harte te nemen wat leeft in de Gooi en Vechtstreek
en een bemiddelende/faciliterende rol aan te nemen.
Het CDA staat niet achter het aantal van drie gemeenten, fusie uitsluiten wordt inmiddels niet
meer voorgestaan. Het behoud van de cultuur van het dorp wordt belangrijk gevonden.
Bespreking rapportage college Verkenning regiogemeenten
Wethouder Stam geeft voor de aanwezigen op de publieke tribune een nadere uitleg over de
Verkenning. Door de raadsleden worden vragen gesteld over onder meer één of drie
gemeenten, regioportefeuillehouders, regiowethouders, restproblematiek, artikel van Elzinga
en het Drechtstedenmodel. De wethouder geeft aan dat Huizen een apart standpunt heeft
ingenomen. Niet bekend is hoe de provincie dit ziet.
Wethouder Smit benadrukt dat alle gesprekken in goede sfeer zijn verlopen, ook het gesprek
met Huizen. De Verkenning moet verder worden uitgewerkt, daarbij wordt gekeken naar de
boven-regionale vraagstukken.
De PvdA wil de moties in stemming brengen, Liberaal Laren heeft moeite met de vorm
regiobestuur en arbitrage maar zegt daar uit te komen, de VVD vraagt zich af of de provincie
ruimte zal geven voor versterking van de bestuurskracht op regionaal niveau, D66 vraagt zich
af of met de Verkenning een gelijkwaardig alternatief wordt geboden, Larens Behoud is van

1

mening dat de Verkenning alternatieven aandraagt en het CDA vindt dat de Verkenning
omarmd moet blijven.
De voorzitter vat concluderend samen dat het college de gedeputeerde donderdag de volgende
vraag voor zal leggen: als een verdere uitwerking van de Verkenning leidt tot een
samenwerkingsmodel waarmee bovenlokale vraagstukken in de regio aantoonbaar
bestuurskrachtig kunnen worden opgepakt, is de gedeputeerde dan, onder erkenning van de
zelfstandigheid van de gemeenten, bereid deze ruimte aan de regio te bieden? De vergadering
wordt 10 minuten geschorst.
Ontvangen moties Larens Behoud en Liberaal Laren
De voorzitter verzoekt de beide fracties de moties niet in te dienen om het college de ruimte en
slagkracht te geven bij het gesprek met gedeputeerde Van der Hoek. De fracties stemmen
hiermee in.
Op verzoek van de fractie van de VVD wordt mevrouw Kok-de Bruyn het slotwoord van deze
vergadering gegeven.
Sluiting: 22.05 uur
Een uitgebreide weergave van de vergadering is te beluisteren op de gemeentelijke website of te
lezen in de notulen die binnenkort beschikbaar komen.
Ho.12/04/17
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