Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 31 mei 2017
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 31 mei jl. het volgende behandeld / besloten
(aanwezig 12 leden):


De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. Alle aanwezigen worden welkom geheten, in het
bijzonder de heer Van der Hoek, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland en de heren Van der
Wal en Blaauwbroek, beleidsadviseurs van de provincie. Na het gesprek met de heer Van der Hoek
zal de raadsagenda verder worden afgehandeld. De voorzitter doet mededeling van het toch nog
onverwachte overlijden van raadslid Ernst Wortel. Een kort in memoriam wordt uitgesproken. Ter
nagedachtenis aan de heer Wortel wordt een minuut stilte in acht genomen.



De voorzitter geeft een resumé van de afgelopen ontwikkelingen naar aanleiding van het besluit van
Gedeputeerde Staten een provinciale Arhi-procedure te starten. De standpunten van raad en college
worden weergegeven.
Gedeputeerde Van der Hoek betuigt de raad zijn medeleven met het overlijden van de heer Wortel.
Een uitleg volgt inzake het genomen besluit van GS. De procedure is gestart op basis van alle
rapporten (Deloitte, Jansen en Te Grotenhuis, Winsemius). Er is geen strak tijdpad en er is geen
gedwongen partnerkeuze. De raadsleden stellen diverse vragen. Aan de orde komen onder andere de
rol van de provincie, HOV, zeggenschap Laarder, draagvlak, brief provincie Utrecht, RSA,
provinciegrens, Gemeentewet, bestuurscommissies, GR-en, borging wijken- en kernenbeleid en
verzoek uitstel beslissing GS na verkiezingen van maart 2018. Gedeputeerde Van der Hoek beaamt
dat de samenwerking in de regio weliswaar is toegenomen, maar dat er op het gebied van de
uitvoering, ondanks de gezamenlijke visie, vaak zand in de motor komt. De gestelde vragen worden
beantwoord. Aangegeven wordt dat de provinciegrens in het fusieproces geen beletsel hoeft te zijn.
Als de gemeenten dit willen dan komen de provincies wel uit. In november 2017 moet een besluit
worden genomen. Tot oktober hebben de gemeenten de tijd om te komen met alternatieven.
Aangegeven wordt dat er regelgeving is voor kosten die ontstaan bij een eventuele ontmanteling van
de BEL Combinatie. Gevraagd wordt of de raad bereid is doorzettingsmacht te accepteren als
daarvoor zou worden gekozen. Hierop wordt door de voorzitter bevestigend geantwoord.
De voorzitter dankt gedeputeerde Van der Hoek voor zijn aanwezigheid. De vergadering wordt 10
minuten geschorst.



De voorzitter meldt dat bericht van verhindering is ontvangen van de leden Pouw, TimmermanHamers en van wethouder Van der Pols. Raadslid Klingenberg-Klinkhamer heeft de vergadering
verlaten i.v.m. persoonlijke omstandigheden. Het presidium heeft besloten de Kadernota 2018-2022 te
behandelen in de raadsvergadering van 5 juli aanstaande. De fractie van de VVD heeft verzocht om
een informele bespreking van de memo van het college inzake een eventuele fusie van de
tennisverenigingen. Het voorstel van orde van raadslid Bijvoet om agendapunten 8.2 t/m 8.4
(Gemeenschappelijke Regelingen) niet te behandelen, wordt met 2 stemmen voor en 9 stemmen tegen
verworpen. De heer Wegter legt een stemverklaring af. Het verzoek van de fractie van de VVD wordt
met 7 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen. Na afloop van de raadsvergadering wordt de
memo informeel besproken. De raadsagenda wordt conform vastgesteld.



Er zijn geen schriftelijke vragen ontvangen.



Er zijn geen meldingen m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen.
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De raad stelt de notulen van de raadsvergadering van 11 april 2017 conform vast. De notulen van de
raadsvergadering van 3 mei 2017 worden gewijzigd vastgesteld (toevoeging van de afwezigheid van
mevrouw Klingenberg-Klinkhamer bij agendapunten 8.6 en 8.7).



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



De raad besluit conform het voorstel ‘Beleidstoetsingskader opleiden en ontwikkelen’.



De raad besluit conform het voorstel ‘Ontwerpbegroting 2018 OFGV’. Raadslid Bijvoet onthoudt zich
van stemming.



De raad besluit conform het voorstel ‘Ontwerpprogrammabegroting 2018 en ontwerpjaarstukken 2016
Veiligheidsregio G&V’. Raadslid Bijvoet onthoudt zich van stemming.



De raad besluit conform het voorstel ‘Zienswijze jaarrekening 2016, begroting 2018 en MJB GR
Regio G&V’. Raadslid Bijvoet onthoudt zich van stemming.



De raad besluit conform het voorstel ‘Zienswijze conceptbegroting 2017 GR GNR’.

Sluiting: 22.40 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.13/06/17

2

