Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 29 maart 2017
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 29 maart jl. het volgende behandeld /
besloten (aanwezig 14 leden):


De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Er is bericht van verhindering ontvangen
van raadslid Klingenberg. De agenda wordt conform vastgesteld.



Wethouder Van der Pols deelt mee dat maandagavond 20 maart jongstleden een
themabijeenkomst over eenzaamheid is gehouden. In oktober 2017 wil het college de ‘week
van verbinding’ organiseren, bedoeld om het onderwerp eenzaamheid bespreekbaar te maken.
Een korte film wordt getoond.
Wethouder Smit deelt mee dat er goed nieuws is te melden met betrekking tot de cyberattack
van afgelopen maandag 16.00 uur. De back-up is teruggezet, er wordt gecontroleerd of het
werkt. Onderzocht wordt of het een verspreid virus was of een doelgerichte aanval. Besloten is
aangifte te doen. Burgemeester Roest voegt toe dat hij vrijdag heeft deelgenomen aan een
bijeenkomst waar Bas Eenhoorn, Nationaal Commissaris Digitale Overheid, heeft aangegeven
dat gemeenten 10% van hun ICT begroting zullen moeten reserveren voor digitale veiligheid.
Wethouder Stam deelt met betrekking tot de ontwikkelingen van Crailo mee dat de ambities
met elkaar zijn gedeeld. De onderhandelingen met de provincie zullen vermoedelijk in april
van dit jaar plaatsvinden. De kostenverdeling vindt plaats naar rato van inwonertal. Spreker
geeft aan dat door de opgetreden cyberattack de eerder gedane belofte ten aanzien van de
aanlevering van de rapportages exploitatiecijfers raadhuis en afkoppeling hemelwater niet kan
worden nagekomen. Hij hoopt de rapportages in de B&W-vergadering van 4 april te kunnen
bespreken, daarna kunnen deze worden besproken in de commissie. Op 13 april staat de
bijeenkomst Stichting Binnensport Laren gepland.
Erwin van den Berg deelt mee afgelopen maandagavond aanwezig te zijn geweest bij de
bijeenkomst over de Veiligheidsregio in de brandweerkazerne Hilversum. Raadsleden Calis,
Hentenaar, Van der Zwaan en Bijvoet waren eveneens aanwezig. De problematiek van de
Veiligheidsregio werd geschetst door de heer Bochove. Diverse onderwerpen werden in
deelgroepen besproken. De heer Van der Zwaan vult aan dat er veel moet worden bezuinigd
vanwege de overheveling van taken naar gemeenten, die taken kosten geld. Burgemeester
Roest voegt toe dat het Rijk extra geld beschikbaar heeft gesteld voor deze taken.



Er zijn schriftelijke vragen ontvangen van de fracties D66, Larens Behoud en VVD:
Fractie D66, gevolgen begroting door overheveling werkgeversdienstverlening van Tomin
naar Regio G&V
Wethouder Van der Pols geeft aan dat regiogemeenten geen begrotingswijziging voorgelegd
krijgen voor de overheveling van het werkgeversservicepunt naar de regio. Er is, naast de
gemeenschappelijke regeling, bewust gekozen voor de oprichting van een BV. De
bedrijfseconomische gegevens blijven binnen de BV.
Fractie Larens Behoud, memo informatie 2e kamer verkiezingen
Burgemeester Roest geeft uitleg over de verstuurde memo, bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zal hij zeer alert zijn.
Fracties Larens Behoud en VVD, voorgenomen sluiting locatie Blaricum Tergooi Ziekenhuis
Burgemeester Roest deelt mee dat de drie betrokken burgemeesters vóór de commissie van
april zullen spreken met de directie van Tergooi.
Fractie D66, artikel Larens Journaal 17 maart 2017 inzake arhi-procedure
Burgemeester Roest benadrukt dat het artikel is geschreven voor de burger. In besluitpunt 5
van de brief van GS wordt verwezen naar de brief van 13 januari 2015. Er is voor gekozen om
deze brief te verwoorden in een zin, anders zou het hele proces moeten worden beschreven.
De gemaakte opmerkingen worden meegenomen naar het college, er volgt een terugkoppeling.
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Bij agendapunt meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen meldt
burgemeester Roest dat morgen 30 maart een belangrijke vergadering van het GNR
plaatsvindt.
Wethouder Smit deelt mee dat hij van alle gemeenschappelijke regelingen een financiële
prognose heeft ontvangen. Alle GR-en zullen extra geld vragen. Bij de Kadernota zal er op
terug worden gekomen.



De raad stelt de notulen van 25 januari 2017 ongewijzigd vast.



De raad stelt de lijst ingekomen stukken en mededelingen ongewijzigd vast.



De raad besluit conform de voorstellen ‘Agressiebeleid en processen gemeente Laren’ en
‘Diverse Arbozaken gemeente Laren’.



De raad besluit conform het voorstel ‘Verlenen eervol ontslag medewerker griffie’.



De raad besluit conform het voorstel ‘Concept Afvalstoffenverordening Regio G&V’.



De raad besluit conform het voorstel ‘Overheveling budgetten 2016 naar 2017’.



De raad besluit conform het voorstel ‘Onderzoek Privacy in het sociaal domein’.



Bij het voorstel ‘Regionale Woonvisie Gooi en Vechtstreek’ wordt een amendement ingediend
door de fractie van de PvdA. Dictum van het amendement: In de Regionale Woonvisie G&V
2016-2030 op pagina 45 de zinsnede “1/3 van de woningtoevoegingen betaalbaar” te
wijzigen in “tenminste 1/3 van de woningtoevoegingen betaalbaar”. Raadslid Bijvoet legt een
stemverklaring af. Het amendement wordt met 9 stemmen voor en 5 tegen aanvaard. De raad
stelt het voorstel geamendeerd vast.



De ingediende motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ van de fracties D66, PvdA, CDA,
Liberaal Laren en de VVD wordt met 9 stemmen voor en 5 tegen aanvaard. Strekking van de
motie: Het tegengaan van illegaal zwaar vuurwerk.



De motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ van de fractie van D66 inzake objectieve
publieksinformatie over een mogelijke herindeling in Gooi en Vechtstreek wordt niet in
stemming gebracht.

Sluiting: 22.10 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.06/04/17
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