Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 24 februari 2016
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 24 februari 2016 de volgende zaken
behandeld c.q. besloten (alle leden aanwezig):
















Burgemeester Elbert Roest geeft aan dat hij samen met wethouder Leen van der Pols
een (informeel) ‘pilot-gesprek’ heeft gevoerd met leden van het kennisnetwerk sociaal
domein en voorzitters van de buurtpreventieverenigingen over de vluchtelingenproblematiek; het verslag ervan zal worden gedeeld met de raad, daarna volgen de
formele rondes met inwoners, waarbij per keer enkele raadsleden worden uitgenodigd
om aanwezig te zijn. Overigens is er waarschijnlijk 9 maart a.s. duidelijkheid over
vestiging van een azc op Crailo.
Wethouder Tijmen Smit wijst op zijn mededeling in commissie M&F van 18 februari
jl. dat recent diverse begrotingswijzingen en de Kadernota door het AB van de BEL
Combinatie zijn vastgesteld. M.b.t. de begrotingswijzingen zal nog een voorstel tot
vaststelling aan de raden volgen, de Kadernota zal ter kennisname worden
toegestuurd, voorzien van een ‘kadermemo’, waarin de financiën van de BEL
Combinatie in een Larens perspectief -met de exacte gevolgen voor onze eigen
gemeente-, worden geplaatst.
Peter Calis heeft n.a.v. een recente bijeenkomst van raadsleden met de brandweer de
burgemeester, als bestuurder van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, verzocht er
bij de Veiligheidsregio op aan te dringen dat de brandweerformatie in Laren wordt
uitgebreid van de huidige 30 tot 35, zowel om met nieuwe vrijwilligers het korps te
verjongen als omdat meer manschappen nodig blijken te zijn om de uitruk voldoende
te bemannen. Voorts een pleidooi voor nader overleg met de wethouder over
verkeersmaatregelen teneinde de toenemende druk op de uitruktijden te verminderen,
en de insteek om via burgerparticipatie de staat van de 440 brandkranen in Laren te
controleren.
Bij de ‘Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen’ doet
Wim van der Zwaan verslag van een recente bijeenkomst in Haarlem over de MRAagenda, waar ook een delegatie uit het Gooi aanwezig was. Zodra hij het schriftelijke
verslag heeft, zal dit via de griffie aan de raad worden gezonden.
Elbert Roest schetst de voortgang van het transitieproces bij het GNR; er zal een
voortgangsbrief aan de raad worden gestuurd.
De raad heeft de notulen van zijn vergadering d.d. 27 januari 2016, met twee kleine
correcties, vastgesteld.
De raad heeft de lijst met ingekomen stukken en mededelingen vastgesteld. Met een
excuus van het college dat de stukken III-1 (zienswijze begrotingswijziging OFGV) en
III-5 (zienswijze Kadernota Regio) intern niet goed zijn verwerkt en daardoor niet
langs de raad zijn gegaan (opmerking Noud Bijvoet).
Voorts heeft de raad het voorstel Regionale Samenwerkingsagenda 2016-2018
vastgesteld. Daarbij is een zevental amendementen unaniem aanvaard (in alle
regiogemeenten door de ‘ambassadeurs’ ingebracht), betreffende Goois
Natuurreservaat, vluchtelingenopvang, fijnmazig openbaar vervoer, snelfietspaden,
Tergooi ziekenhuizen, regionale aanpak luchtkwaliteit en regionale
geluidbelastingkaart, en duurzaamheid.
De raad heeft tevens het voorstel Statuten Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek
vastgesteld.
De Verordening op de afvoer van hemelwater is door de raad –na stemming, 10 vóór
en 5 tegen-, vastgesteld.









De wethouder heeft daarbij zijn toezegging uit commissie R&I herhaald om een
evaluatie te plegen, nadat de eerste 7 á 8 wijken aan de beurt zijn geweest (najaar
2017).
En voorts de toezegging dat voor de zekerheid wordt gecheckt of de regeling ook in
lijn is met de provinciale milieuverordening.
Het voorstel Optimalisatie grondwatermeetnet Laren is eveneens door de raad
vastgesteld.
Voorts heeft de raad het voorstel Wijziging artikel 11, lid 1, Precarioverordening 2016
vastgesteld.
De raad heeft het voorstel Bestuurskrachtonderzoek Gooi en Vechtstreek –na
(hoofdelijke) stemming, 12 vóór en 3 tegen- vastgesteld.
Een motie daarbij van de PvdA, waarbij het college wordt opgedragen om op korte
termijn te onderzoeken of bij de in Eemnes georganiseerde dialoog met de bevolking
kan worden aangesloten, en daarover ook met Blaricum te overleggen, is unaniem
aanvaard.
Een drietal amendementen van D66 om passages in de reactiebrief aan de Provincie
die de zelfstandigheid van de gemeente en de eenheid van de BEL benadrukken, te
schrappen of aan te passen, zijn –na stemming, 2 vóór en 13 tegen- verworpen.
Een amendement van de PvdA om de provincie te verzoeken pas na de zomer met de
meting te beginnen, omdat de BEL Combinatie thans druk is met de doorontwikkeling, is –na stemming, 3 vóór en 12 tegen- verworpen.
Tot slot heeft de raad een moment stilgestaan bij het overlijden van oud-raadslid te
Laren mevrouw M.M. (Marja) Roest-van der Velde.
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