Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 28 november 2012
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 28 november jl. de volgende zaken
behandeld c.q. besloten (alle leden aanwezig):
Wethouder Van der Zwaan heeft mededelingen gedaan over de aangekondigde
sluiting van kinderdagverblijf Nijntje per medio februari a.s. en de voortgang Crailo
(ambitiedocument in maart 2013 naar de betrokken raden).
• Wethouder de Jong heeft een mededeling gedaan over de goede informatieavond
m.b.t. de Heideveldweg, 27 november jl.
• Burgemeester Roest heeft meegedeeld dat hij, na een positieve consultatie van college
en presidium, voldoet aan de wens van het Gewest om toe te treden tot het Dagelijks
Bestuur.
• Mevrouw Bakker informeert de raad over de informatie-avond inzake de
regionalisering van de brandweer, 26 november jl. in Wijdemeren; er is een boek
uitgedeeld dat voor alle raads- en commissieleden ter inzage ligt op de griffie.
• De heer Wegter deelt mee dat het goed is als er op korte termijn duidelijkheid komt
m.b.t. (al dan niet) gevoerd overleg met Family Fitness, in relatie tot sluiting van De
Biezem.
• De heer Wortel wijst op het veelal onrechtmatig gebruik van parkeerplaatsen rond de
ijsbaan op de Brink; de burgemeester zal de boa’s verzoeken waar nodig te
handhaven.
• De fractie van het CDA heeft vragen gesteld over de mogelijke vestiging van een
crematorium in Hilversum (de portefeuillehouder zegt slechts de krantenberichten ter
zake te kennen, maar heeft vernomen dat Hilversum (ambtelijk) vooralsnog op het
standpunt staat dat een (eventueel) klein crematorium daar de ontwikkeling van een
regionale voorziening op Crailo niet in de weg mag staan).
• Wat de voortgang grote projecten betreft meldt wethouder Van der Zwaan dat
uitwerking van (huur)contracten op basis van de prestatieovereenkomst met de
beheersstichting Hart van Laren gaande is en naar verwachting in januari of februari
a.s. gereed zal zijn. Voorts zal voor komend voorjaar een overleg van de raad met het
stichtingsbestuur (evaluatie van het eerste jaar) gepland worden.
• De raad heeft de notulen van zijn vergadering d.d. 31 oktober jl. vastgesteld.
• De raad heeft de heren N.M.N. van den Brink en C.P.P.A. Bogaers (beiden PvdA)
benoemd tot plv. lid van de commissie Maatschappij en Financiën (M&F).
• Het voorstel Marktconsultatie BEL-zwembad is door de gemeenteraad vastgesteld.
Daarbij is door de wethouder toegezegd dat de stuurgroep alle elementen van de
unaniem aangenomen motie in Eemnes meeneemt.
• Het voorstel Reactie Nationale ombudsman inzake klachtafhandeling is door de raad
vastgesteld (unaniem, 14 stemmen vóór; mevrouw Timmerman bij de behandeling van
dit agendapunt afwezig).
• Tot slot heeft de raad de lijst met ingekomen stukken en mededelingen vastgesteld. Bij
de eerstvolgende vergadering van cie. M&F zal bij mededelingen (agenda is al
vastgesteld en verspreid) een toelichting worden gegeven op de scorecard 3e
kwartaalrapportage BEL Combinatie.
Eindtijd: 21.25 uur.
Een uitgebreide weergave van de vergadering kunt u vinden in de notulen, die binnenkort
beschikbaar komen, en via de geluidsopname op de website.
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