Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 29 juni 2015
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 29 juni jl. de volgende zaken
behandeld c.q. besloten (14 leden aanwezig; Wim van der Zwaan (Larens Behoud) afwezig):


De raad heeft de Kadernota Laren 2016-2019 –unaniem- vastgesteld.



Een amendement van alle fracties, om passages over (suggesties tot) bezuinigingen op
ondersteuning van de griffie en de Rekenkamercommissie te schrappen, is unaniem
aanvaard. Met de aantekening daarbij dat er op een ander moment, en in de juiste
gremia, verder over wordt gesproken.



Moties: er zijn door Liberaal Laren een vijftal moties ingediend:
Motie 1: een oproep aan het college om –vooruitlopend op nadere besluitvorming- ook
ná 2015 de € 1,-- per inwoner extra voorlopig te continueren, totdat voldoende zicht is
op de toekomst van het GNR, is -na stemming, 2 vóór en 12 tegen- verworpen.
Motie 2: een oproep aan het college om de tarieven t.b.v. de afvalverwerking vanaf
2016 dusdanig naar beneden bij te stellen, dat de baten en kosten weer in evenwicht
zijn, zodat de burger niet al teveel betaalt voor deze dienst, en indien er over 2016 een
teruggave plaatsvindt, dit achteraf met de burger te verdisconteren in de tarieven van
het volgende jaar, is –na stemming, 2 vóór en 12 tegen- verworpen.
Motie 5: een oproep aan het college om ten spoedigste met een oplossing te komen
voor de verkeerslichtenproblematiek op de Brink, is –na stemming, 3 vóór en 11
tegen- verworpen.
Een tweetal moties is kort behandeld en vervolgens ingetrokken:
Motie 3: een oproep aan het college om te onderzoeken of er gezamenlijk en BELbreed voldoende animo is om een zgn. ‘omgevingsalert-app’ als extra dienstverlening
voor de burger te faciliteren.
Motie 4: een oproep aan het college om een bestemmingsreserve Sociaal Domein aan
te leggen waarin de voorlopige overschotten zullen worden gestort, totdat meer
zekerheid bestaat over c.q. ervaring is opgedaan met de werkelijk benodigde
structurele budgetten op langere termijn.



Overige Toezeggingen:
- herhaling eerdere toezegging dat gezocht wordt naar een optimale manier om de
raad zoveel mogelijk mee te nemen bij de voorgenomen doorontwikkeling van de
GR BEL Combinatie.
- het nieuwe overzicht van alle subsidies zal aan de raad worden toegezonden.

Eindtijd: 22:15 uur
Een uitgebreide weergave van de vergadering kunt u vinden in de notulen, die binnenkort
beschikbaar komen.
Zw. 30/06/15

