Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 25 juni 2014
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 25 juni jl. de volgende zaken
behandeld c.q. besloten (alle leden aanwezig):
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•
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Bij vaststelling van de agenda heeft de raad punt 8 (oriënterende visieontwikkeling
raadsfracties op rapport Commissie verdiepende verkenning bestuurlijke toekomst
Gooi en Vechtstreek) geschrapt, omdat men eerst kennis wil nemen van een conceptvoorstel van het college hierover.
Wethouder Stam heeft mededelingen gedaan over de voortgang van de reconstructie
van de Blaricummertollaan en over de uitspraak van de Raad van State inzake
bestemmingsplan Laren-Noord, waarbij de gemeente op alle onderdelen in het gelijk
is gesteld.
Oliver Wagstaff is de jeugdburgemeester van Laren en heeft zich aan de raad
voorgesteld; over en weer is afgesproken dat een actieve invulling van de functie
gewenst is, uiteraard t.b.v. de ontwikkeling van fijne jongerenactiviteiten in Laren.
Wat betreft de Voortgang grote projecten zijn er geen mededelingen.
Meldingen uit het Regionaal PfhOverleg Sociaal Domein worden meegenomen bij het
agendapunt over de Informatienota sociaal domein.
De raad heeft de notulen van zijn vergadering d.d. 28 mei, met een enkele correctie,
vastgesteld.
De gemeenteraad heeft het voorstel Jaarstukken 2013 vastgesteld, met daarbij een
herhaling van de eerdere toezegging van de wethouder om voortaan de
managementletter van de accountant –voorzien van het juiste perspectief- met de raad
te delen.
Tevens heeft de raad het voorstel Informatienota sociaal domein vastgesteld, hetgeen
betekent dat de raad heeft ingestemd met een aantal ambities, uitgangspunten en
kernkeuzes t.b.v. die regionale Informatienota. Daarbij is een motie van
VVD/CDA/Larens Behoud aangenomen (unaniem), waarbij het college wordt
verzocht in de transitiearrangementen die vóór 31 oktober 2014 ingediend moeten
zijn, afspraken te maken met jeugdhulpaanbieders over het invullen van de outcomecriteria en het hanteren hiervan voor de inkoop voor het jaar 2016. Contracten dienen
bij voorkeur pas na opname van deze criteria afgesloten te worden, en dienen te
voorzien in een jaarlijkse evaluatie van de kwaliteit van de geleverde hulp door de
aanbieders. In het verlengde hiervan heeft de wethouder m.b.t. drie aangenomen
amendementen op dit voorstel in Blaricum toegezegd A20 (toevoeging aan punt 2 ‘op
basis van de landelijk vastgestelde outcome criteria, voor zover aanwezig en passend’)
en A22 (toevoeging bij punt 1 ‘de toegang tot hulpverlening zo dicht mogelijk bij de
inwoners vorm te geven’) volledig over te nemen; A16 (toevoeging bij punt 2 ‘sturen
op de cliëntpositie door klachtrecht in de contracten en de subsidievoorwaarden te
borgen’) is reeds bij wet geregeld.
De gemeenteraad heeft het voorstel Wijziging Gemeenschappelijke Regeling
Omgevingsdienst Flevoland en Gooi&Vechtstreek vastgesteld.
Ook heeft de raad de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren
vastgesteld.
Tevens heeft de raad het voorstel Zienswijze Jaarrekening 2013 en Begroting 2015
BEL Combinatie vastgesteld. N.a.v. de discussie hierover is afgesproken om de positie
van de raad t.o.v. de verbonden partijen nog eens nader te bekijken (dit is ook van
belang voor eventuele verstrekking van de managementletter van deze instellingen
door de wethouder).
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De raad heeft de Wijzigingsverordening op de Wegsleepverordening vastgesteld.
Een motie van Larens Behoud (vreemd aan de orde), waarbij het college met klem
wordt gevraagd er op toe te zien dat de positie van het GNR in een eventuele
samenwerking met de PWN volkomen onafhankelijk zal blijven, en zijn invloed uit te
oefenen in het bestuur om dit standpunt krachtig te handhaven, is (unaniem) aanvaard.
Tot slot heeft de raad de lijst met ingekomen stukken en mededelingen vastgesteld.
Daarbij is door Maria Klingenberg aandacht gevraagd voor de motie van de gemeente
Oostzaan (inzake vermindering van de bezuiniging op chronisch zieken en
gehandicapten en dat alles in het werk moet worden gesteld om de leefbaarheid en de
zorgverlening van chronisch zieken en gehandicapten op peil te houden), heeft Bart
Vos opgeroepen deelname aan de Dag van de Democratie komend najaar te
overwegen (bespreking in presidium), en n.a.v. een opmerking van Jacqueline
Timmerman over het ontbreken van raadsvoorstellen m.b.t. het indienen van een
zienswijze op de begroting van enkele verbonden partijen excuseert de wethouder zich
voor deze omissie, onder verwijzing naar de recente memo hierover van het college.
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