Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 30 mei 2012
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 30 mei jl. de volgende zaken
behandeld c.q. besloten (14 leden aanwezig; de heer M.J.W. Druncks afwezig):
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De raad heeft stilgestaan bij het overlijden van de heer S. Schoevers, oud-journalist en
onderscheiden met de erepenning van de gemeente Laren.
Burgemeester Roest heeft mededeling gedaan van de door de hockeydames van Laren
behaalde Europese titel (een geweldige prestatie, waaraan in september a.s. de nodige
aandacht wordt geschonken), en de lopende rechtszaak tussen Gooisch Natuur
Reservaat en de gemeente Amsterdam (waaruit kosten voor de gemeenten
voortvloeien).
Wethouder Van der Zwaan doet mededelingen over de Smeekweg (volgende week een
informatiebijeenkomst voor de buurt, daarna gaan de 10 woningen in de verkoop); de
opening van het muziekcentrum in het Hart van Laren op 10 juni a.s; een volgend
exploitatieoverzicht van het Brinkhuis volgende maand, mét een korte rondleiding
voor de raadsleden voorafgaand aan de raadsvergadering van juni; uitstel van
onderdelen van de decentralisatie sociale wetgeving; lopende besprekingen met een
extern bureau om de Europese aanbesteding van het Larens Journaal te starten;
aankondiging van het ambitiedocument Crailo, met daarbij de aantekening dat ook
tennisbond KNLTB heeft aangegeven belangstelling voor eventuele vestiging te
hebben.
Wethouder de Jong heeft mededelingen gedaan over gepleegd overleg met de
marktcommissie, hetgeen tot een aanpassing van de verordening op de marktgelden in
juni zal leiden; vaststelling van de gunningsleidraad appartementen Co Breman; a.s.
gesprekken met partijen die zich in het gemeentehuis willen vestigen (het bestuur
keert na het zomerreces terug in het verbouwde deel, de raad in het najaar); Villa
Dennenoord (nadere informatie volgt binnenkort).
De heer Wortel vraagt aandacht voor de kapotte verlichting in de Oranjeboom in het
centrum en verzoekt het college zorg te dragen voor herstel.
De fractie van D66 heeft vragen gesteld over het aantal ingekomen bezwaarschriften
OZB en de eventueel verhoogde werkdruk (er zijn 365 bezwaren ingekomen –dat is
een bezwaarprecentage van 8,36%-; de werkdruk zal licht toenemen, maar is zeker
niet onaanvaardbaar).
Wat de voortgang grote projecten betreft vertelt de burgemeester dat vandaag de
portocabins naast het gemeentehuis zijn weggehaald (de muziekvereniging is
inmiddels verhuisd naar het muziekcentrum), en er binnenkort een memo m.b.t. de
verbouwing van de politiepost aan de Groene Gerritsweg verschijnt (er is onlangs een
avond met de bewoners geweest, verslag volgt; de verbouwing zal eind van de zomer
gereed zijn).
De raad heeft de notulen van zijn vergadering d.d. 25 april jl. vastgesteld.
De raad heeft het voorstel inzake de Begroting 2013 en Meerjarenraming 2014-2016
GR Veiligheidsraad Gooi&Vechtstreek vastgesteld.
Voorts heeft de raad het voorstel inzake de Begroting 2013 Gewest Gooi&Vechtstreek
vastgesteld.
De verordening tot wijziging van de Verordening leerlingenvervoer is door de raad
vastgesteld.
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De raad heeft het voorstel inzake de Jaarstukken 2011 vastgesteld. De wethouder heeft
toegezegd een vraag over de waarde (0) van het zwembad in 2011 later schriftelijk te
beantwoorden.
Vragen van D66 inzake het Plan van Aanpak sluiting De Biezem en het ontslag van
het personeel worden voorafgaand aan een motie over het zwembad behandeld (er is
geen sprake van een beleidswijziging, de wethouder heeft de stand van zaken n.a.v. de
vertraging in de bestuursopdracht aangegeven, met daarbij mogelijke scenario’s). Een
motie (vreemd aan de orde van de vergadering) van de gezamenlijke oppositiepartijen,
waarbij het college wordt opgeroepen de raad een voorstel te doen om het besluit om
zwembad De Biezem per 1 januari a.s. te sluiten wordt herroepen of opgeschort, is –
met 5 (oppositie)stemmen vóór en 9 (coalitie)stemmen tegen- verworpen. Een motie
van de coalitiepartijen met een variant daarop (‘herroepen’ wordt geschrapt en
opgeschort tot uiterlijk 15 juni 2013, in verband met regelgeving minimale
aanzegtermijn ontslag) is vervolgens –met 9 (coalitie)stemmen vóór en 5
(oppositie)stemmen tegen- aangenomen.
Tot slot heeft de raad de lijst met ingekomen stukken en mededelingen vastgesteld.

Eindtijd: 22.15 uur.
Een uitgebreide weergave van de vergadering kunt u vinden in de notulen, die binnenkort
beschikbaar komen.
Zw. 31/05/12

