Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 27 juni 2012
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 27 juni jl. de volgende zaken
behandeld c.q. besloten:
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•

•
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•

•

Wethouder Van der Zwaan heeft onder meer mededelingen gedaan over enkele recent
verzonden memo’s aan de raad (overzicht toewijzing huurwoningen, begroting Tomin,
gevolgen Lenteakkoord voor sociale zaken, lokatiekeuze crematorium). Voorts heeft
de raad zojuist een rondleiding door het nieuwe Brinkhuis gehad, waarbij ook het
recent veel besproken ‘atelier’ is bekeken; er wordt in overleg tussen partijen alles aan
gedaan om tot een oplossing van het geschil te komen, waarbij nadrukkelijk wordt
onderzocht of toch een wc in de ruimte kan worden aangebracht, en berichten in de
pers dat er geen overleg zou zijn met klem tegengesproken moeten worden.
Wethouder de Jong heeft mededelingen gedaan over berichten en correspondentie met
het Rosa Spier Huis; plannen over een verbouwing en verhuizing zijn onderwerp van
overleg en zullen vervolgens de normale procedure doorlopen.
De fractie van het CDA heeft vragen gesteld over de kosten van de jaarlijkse kermis
(de kermis is kostendekkend, de kermisondernemers zijn overigens vrijgesteld van
leges; de huurkosten voor stalling van wagens op Crailo zijn eenmalig, er volgt
overleg over een goede oplossing voor volgend jaar).
De fractie van de VVD heeft vragen gesteld over commerciële activiteiten (reisbureau)
in het nieuwe Brinkhuis (er is nog geen contract ondertekend, maar de wethouder
heeft het bestuur gewezen op een mogelijke schending van de statuten: ‘doel is
behartiging van het maatschappelijk belang’).
De fractie van Liberaal Laren heeft vragen gesteld over een recente
personeelsadvertentie t.b.v. zwembad De Biezem (het vertrek van 2 medewerkers
moet worden opgevangen, zeker als het bad een half jaar langer open blijft; financiën
voor rekening van St. Binnensport).
De fractie van de VVD heeft vragen gesteld over de soms omslachtige procedure om
subsidie aan te vragen; er moeten 3 formulieren worden ingevuld t.b.v.
subsidieaanvragen bij 3 gemeenten, terwijl er toch 1 BEL Combinatie is (dit komt met
name omdat de accountant om 3 formulieren vraagt, maar toezegging: er wordt 1
formulier opgesteld dat een aanvrager kan indienen, hetgeen vervolgens door de
ambtenaar gekopieerd en afgehandeld wordt; wellicht moeten die kopieën dan
ondertekend worden, gelet op eisen van de accountant).
De fractie van D66 heeft vragen gesteld over de bewakingscamera’s langs de
invalswegen (er zijn maandelijkse overzichten met criminaliteitscijfers in het dorp, in
beginsel een dalende tendens, het cijfer voor woninginbraken is in de eerste helft van
dit jaar behoorlijk gedaald; 1 van de camera’s verhuist naar een andere plek; in mei jl.
is door Justitie geen verzoek om uitlezing gedaan).
Wat de voortgang grote projecten betreft vertelt de burgemeester dat de rondleiding
deze avond door het Brinkhuis zeer geslaagd was (het wordt erg fraai, en alles binnen
de door de raad gestelde financiële kaders), na het zomerreces komt de finale memo
over het project Bergbezinkbassin; wethouder de Jong vult desgevraagd aan dat de
verhuur van het voorste deel van het gemeentehuis lastig blijkt te zijn, maar wel
onderhandelingen met gegadigden lopen.
De raad heeft de notulen van zijn vergaderingen d.d. 29 en 30 mei jl., met een enkele
correctie, vastgesteld.
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De raad heeft de Wijzigingsverordening APV Laren 2010 vastgesteld. Tevens heeft de
raad daarbij een amendement van de VVD aangenomen –na stemming 10 vóór en 5
tegen- waarbij het verbod om bladblazers e.d. te gebruiken op zondagochtend niet om
13:00 uur, maar al om 10:00 uur eindigt.
Een amendement van de PvdA waarbij genoemd verbod op overige dagen niet om
07.00 uur maar om 08.00 uur ’s ochtends eindigt is –na stemming 4 vóór en 11 tegenverworpen. Wel heeft de portefeuillehouder daarbij desgevraagd toegezegd om te
onderzoeken of een bepaling met striktere venstertijden, gekoppeld aan de lente- en
zomerperiode, bij een volgende wijziging in de APV kan worden opgenomen.
Voorts heeft de raad het voorstel inzake de Inrichting gecombineerde raad/trouwzaal,
mét daarbij behorend addendum, vastgesteld.
De raad heeft het voorstel over de Zienswijze Jaarrekening 2011/Begroting 2012
vastgesteld.
De raad heeft tevens het voorstel Caliskamp –na stemming 10 vóór en 5 tegenvastgesteld.
De 1e wijziging van de Marktverordening 2012 is door de raad vastgesteld.
De raad heeft de Woonvisie 2012-2016 vastgesteld.
Het voorstel Wijzigingen kwijtscheldingsbeleid is door de raad vastgesteld.
De raad heeft de 1e wijziging van Verordening Marktgelden vastgesteld.
Een motie (vreemd aan de orde van de vergadering) van de VVD, waarbij het college
wordt opgedragen om de raad een goed onderbouwd voorstel voor te leggen over de
vraag of er in Laren een crematorium wordt gerealiseerd en –zo de raad dat wensttevens een voorstel aan de raad over de locatie ervan is –unaniem- aangenomen.
Tot slot heeft de raad de lijst met ingekomen stukken en mededelingen vastgesteld.
De burgemeester blikt terug op een vruchtbaar vergaderseizoen (veel belangrijke
zaken behandeld en vastgesteld), wenst iedereen een prachtig zomerreces, en nodigt
alle raadsleden en hun partners uit voor een gezellige bijeenkomst, met een hapje en
drankje, in de ambtswoning op 6 september a.s.

Eindtijd: 22.55 uur.
Een uitgebreide weergave van de vergadering kunt u vinden in de notulen, die binnenkort
beschikbaar komen, en via de geluidsopname op de website.
Zw. 28/06/2012

