Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 28 juni 2017
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 28 juni jl. het volgende behandeld / besloten
(aanwezig 14 leden):



De voorzitter opent de vergadering om 20.02 uur. Alle aanwezigen worden welkom geheten. Raadslid
Van den Berg is iets verlaat. Er zijn schriftelijke vragen ontvangen van de VVD. Voor agendapunt 7.1,
Vaststelling bestemmingsplan Scouting Laren, is een amendement ontvangen. Daarnaast is een motie
‘vreemd aan de orde van de dag’ ontvangen inzake de Arhi-procedure. De motie wordt toegevoegd als
agendapunt 7.10. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.



Wethouder Van der Pols geeft een aanvulling op eerder gestelde vragen over armoedebeleid en
jobmaatjes. Verder doet hij mededeling over de GR Sociaal domein HBEL en het capaciteitsprobleem
bij Jeugd- en Gezinsbescherming.
Wethouder Smit deelt mee dat er morgen een BEL-Art tentoonstelling is. In samenwerking met
Stichting Papageno en de kermis wordt een prikkelarme kermismiddag georganiseerd ten behoeve van
mensen met een autistische aandoening. De Mei-circulaire is inmiddels bekend, voor 2017 levert deze
een meevaller op van drie ton. De ‘gouden geitjes’ staan weer op hun plaats. Op 10 juli aanstaande
wordt de Kunstwacht app gelanceerd. Verder wordt gemeld dat de entree van Singer in gebruik is
genomen. Raadsleden worden uitgenodigd een kijkje te nemen. Bij het dorpsfeest van 10 september
zal verbinding worden gezocht met het nieuwe Singer.
Wethouder Stam deelt mee dat gisteren vergunning is verleend voor het crematorium. Alle aanvragen
voor Rosa Spier zijn samengevoegd. Voor de zekerheid is een second opinion gevraagd. Verwacht
wordt dat de vergunning begin juli 2017 kan worden afgegeven. Op 4 juli aanstaande is er overleg
tussen de drie raden over de mogelijk aankoop van het Crailo-terrein. Nog dezelfde dag zal worden
gesproken met mevrouw Post en de heer Remkes. Het geplande MIRT-overleg morgen gaat niet door,
er wordt opnieuw gekeken naar de oplossingsrichtingen.
Mevrouw Hentenaar-Messcher deelt mee dat mevrouw Antoinette Kroon met ingang van 1 juli door
de werkgeverscommissie is aangesteld als griffiemedewerker.
Mevrouw Niekus deelt mee dat de kinderballetschool op zondag 9 juli aanstaande in Singer de eerste
voorstelling geeft.



Er zijn schriftelijke vragen ontvangen van de fractie van de VVD over een verpauperde woning in de
Frans Langeveldlaan. De voorzitter zegt bekend te zijn met deze situatie. In het college is afgesproken
de zaak te beoordelen als een openbare orde zaak. Na de zomer zal de raad worden geïnformeerd
hierover.



Bij agendapunt ‘Meldingen Gemeenschappelijke Regelingen’ deelt de voorzitter mee dat de
rentmeester van het GNR morgenmiddag afscheid neemt. Er komt een vacature voor de opvolger. De
onderhandelingen voor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst zijn gestart. Er zijn drie nieuwe
externe bestuursleden aangetreden.



De raad stelt de notulen van de raadsvergaderingen van 23 en 31 mei 2017 conform vast.



De raad stelt de lijst ingekomen stukken en mededelingen conform vast.



Bij agendapunt ‘Vaststelling bestemmingsplan Scouting Laren’ wordt een amendement ingediend
door de fracties LB, VVD, CDA en PvdA. Strekking van het amendement: verduidelijking van
punten, zodat het raadsbesluit volledig in overeenstemming is met de uitspraak van de Afdeling
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bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het amendement wordt met 13 stemmen voor en 1 stem
tegen aanvaard. Het geamendeerde voorstel wordt met 10 stemmen voor en 4 stemmen tegen
aanvaard. Raadslid Wegter legt een stemverklaring af.



De raad besluit conform het voorstel ‘Aanvraag Vangnetregeling BUIG 2016’.



De raad besluit conform het voorstel ‘Beleidsplan Bescherming en Opvang 2017-2020’.



De raad besluit conform het voorstel ‘Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Laren’.



De raad besluit conform het voorstel ‘Tomingroep begroting 2018 en Jaarstukken 2016’.



De raad besluit met 13 stemmen voor en 1 stem tegen conform het voorstel ‘Zienswijze BEL
Combinatie jaarrekening 2016, 1e begrotingswijziging 2017 en ontwerp begroting 2018’.



De raad besluit conform het voorstel ‘Financiering RSA Regio Gooi en Vechtstreek’.



De raad besluit conform het voorstel ‘Herziening gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en
Vechtstreek’.



De raad besluit conform het voorstel ‘Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2017’.



De motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ van de fracties LB, VVD en CDA wordt met 11 stemmen
voor en 3 stemmen tegen aanvaard. Strekking van de motie: het door Blaricum, Huizen en Laren
gezamenlijk indienen van een reactie m.b.t. de Arhi-procedure bij de provincie Noord-Holland.

Sluiting: 23.00 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.30/06/17
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