Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 21 december 2016
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 21 december jl. het volgende besloten
(aanwezig 13 leden):


De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur, er is een bericht van verhindering ontvangen
van de leden Wegter en Timmerman-Hamers. Er zijn schriftelijke vragen ingediend door de
fracties D66 en Liberaal Laren (LL). Een amendement is ingediend door LL. Moties ‘vreemd
aan de orde van de dag’ zijn ingediend door de fracties D66, CDA en PvdA.
De agenda wordt conform vastgesteld.



Bij agendapunt ‘Mededelingen/Voortgang grote projecten’ vraagt wethouder Van der Pols
aandacht voor de memo die de raad heeft ontvangen inzake de stand van zaken budgetten
Sociaal Domein en de resumé’s die zijn ontvangen van de portefeuillehoudersoverleggen
Sociaal Domein.
Wethouder Stam deelt mee dat het persbericht dat in de Gooi en Eemlander heeft gestaan over
de toekomst van Crailo zonder inbreng van de gemeente Laren tot stand is gekomen.
Burgemeester Roest deelt mee dat er een brief is gestuurd naar provincie N.H. in het kader van
de Oostflankontwikkeling. Er is geld beschikbaar om dit gebied te versterken. Natuur Netwerk
Nederland (NNN) is uitgenodigd om met de provincie in gesprek te gaan over percelen die
mogelijk zouden kunnen worden omgezet in natuurgebied. Afgelopen week is in Huizen een
gesprek gevoerd met een groot aantal landeigenaren. Gevraagd is of onteigening van gronden
aan de orde zou kunnen zijn, dit zou alleen in bijzondere situaties het geval zijn. Ook de
S.O.L.L. is betrokken. Op 19 januari 2017 vindt in Huizen weer een bijeenkomst plaats.
Raadslid Van der Zwaan geeft aan dat twee jaar geleden de raadsambassadeurs zijn
aangesteld. Afgesproken is dat er eind van dit jaar een evaluatie zou plaatsvinden. Het
betreffende stuk ligt nu bij de griffier voor agendering in de raad van januari. De
ambassadeurs willen een pilot van 3 focusgroepen tot stand brengen. Raadslid Niekus is
trekker van één van de groepen. De portefeuillehouders zijn akkoord met dit experiment.
Burgemeester Roest deelt mee dat morgen de laatste vergadering van het AB van het Goois
Natuurreservaat plaatsvindt. Ten gevolge van de nieuwe statuten zal raadslid Van der Zwaan
zijn functie als plaatsvervangend lid neerleggen. Dank wordt uitgesproken voor de bijdrage
van de heer Van der Zwaan.



Fractie D66 heeft vragen ingediend over herbegrenzing EHS/NNN (bestemmingsplan
Scouting).
Wethouder Stam antwoordt dat de zaak door verschillende actoren in vertraging is gebracht.
Uitvoering van de overeenkomst wordt, gezien het feit dat de zitting bij de Raad van State
(RvS) nog moet plaatsvinden, prematuur geacht. Spreker zegt te hopen dat de RvS de
gemeente in het gelijk zal stellen, dan zal uitvoering worden gegeven aan de overeenkomst.
De provincie is de controlerende partij.
De fracties D66 en LL hebben vragen ingediend over bestemmingsplan LarenWest/deelgebied Hector Treublaan.
Wethouder Stam deelt mee dat de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit gisteren akkoord is
gegaan met het plan, Rosa Spier kan nu een bouwvergunning aanvragen. Spreker verwijst naar
de memo met het rapport van Nysingh begin december. De villa kan niet behouden blijven, de
toelichting heeft juridisch geen bindend karakter. Het geconstateerde bebouwingspercentage
van 40% op Ruimtelijkeplannen.nl is onjuist, dat moet 25% zijn, dit is onverklaarbaar. De
wethouder biedt de raad hiervoor namens het college excuses aan. Bezien wordt of deze
onjuistheid kan worden gerepareerd. De verbreding van de A1 kan niet worden meegenomen
in het akoestisch onderzoek. Bij de aanvraag wordt getoetst of het plan aan de grenswaarden
voldoet. Andere milieutoetsen zijn niet nodig. Het verschil in NAP wordt meegenomen in het
akoestisch onderzoek.
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Er zijn geen meldingen ten aanzien van Gemeenschappelijke Regelingen.



De raad stelt de notulen van 4 en 9 november 2016 vast. De notulen van 30 november 2016
worden met inachtneming van de gemaakte opmerking van de heer Bijvoet, dat in de
Wegenverkeerswet niet is te vinden dat laden en lossen is toegestaan op
invalideparkeerplaatsen, gewijzigd vastgesteld.



De raad stelt de lijst ingekomen stukken en mededelingen vast.



Bij agendapunt ‘Werkwijze MooiSticht en benoemingsmandaat College B&W’ wordt een
amendement ingediend door de fractie LL. Inhoud van het amendement: aan het raadsbesluit
wordt toegevoegd dat plannen die een monument betreffen altijd worden voorgelegd aan de
voltallige commissie en dat het desbetreffende monumentenrappport tijdens de vergadering
voor de leden van de commissie beschikbaar is. Het amendement wordt unaniem door de raad
aanvaard. De raad stelt het voorstel geamendeerd vast.



De raad besluit conform het voorstel ‘Teruggave afvalstoffenheffing’. De heer Visser legt een
stemverklaring af: spreker is ingenomen met de terugstorting naar de burger, maar is van
mening dat dit niet mag worden uitgesmeerd over meerdere jaren.



De raad besluit de ‘Financiële verordening gemeente Laren 2017’ vast te stellen.



De raad besluit de ‘Belastingverordeningen 2017’ vast te stellen.



De raad besluit de ‘Legesverordening 2017’ vast te stellen.



De raad besluit de ‘Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)akkoorden (brieven 07-09-15, 29-01-16, 19-02-16)’ vast te stellen.



De raad besluit de ‘Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)akkoorden (brieven 07-07-15, 02-12-15, 22-02-16, 23-03-16, 07-04-16, 31-05-16)’ vast

te stellen.


De raad besluit de ‘Regeling Individueel Keuze Budget (IKB)’ vast te stellen.

De navolgende moties ‘vreemd aan de orde van de dag’ zijn behandeld:





D66, motie exploitatiecijfers Raadhuis, wordt ingetrokken nadat de wethouder heeft toegezegd
in februari 2017 een rapportage aan de raad over te leggen. Strekking motie: dit vraagstuk
hoge prioriteit geven.
D66, motie huisvesting statushouders, wordt verworpen met 2 stemmen voor en 11 stemmen
tegen. Strekking motie: onderzoek naar plaatsing van Tiny Houses voor statushouders.
D66, motie datalek, wordt verworpen met 1 stem voor en 12 stemmen tegen. Strekking motie:
trainen medewerkers BEL Combinatie en garanderen vertrouwelijkheid van gegevens bij
inhuur externe partijen.
CDA, PvdA, D66, motie Volkshuisvesting, wordt verworpen met 4 stemmen voor en 9
stemmen tegen. Strekking motie: op korte termijn vernemen van de visie van Larense
woningbouwverenigingen op wonen in Laren.

Sluiting: 22.05 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.23/12/16
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