Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 17 december 2014
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 17 december jl. de volgende zaken
behandeld c.q. besloten (alle leden aanwezig):
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Burgemeester Elbert Roest heeft meegedeeld dat hij onlangs, samen met enkele
dorpsgenoten, naar Boxmeer is afgereisd om daar te herdenken dat het 70 jaar geleden
is dat de Larense gemeenschap die van Boxmeer heeft gesteund bij de wederopbouw;
bij die gelegenheid hebben zij een herinneringsschaal ontvangen, die wordt uitgereikt
aan de raadsoudste, de heer Ernst Wortel.
Voorts is de raad een prachtig boek met een overzicht van het werk van de Larense
kunstenares Annemarie Bitter aangeboden.
Wethouder Tijmen Smit heeft gemeld dat Gedeputeerde Staten hebben besloten dat
het recente raadsbesluit om de begroting 2015-2018 gewijzigd vast te stellen voldoet
om de gemeente onder zgn. repressief toezicht te houden, en dus niet onder het
dreigende preventief toezicht te stellen.
Wat betreft de Voortgang grote projecten heeft wethouder Ton Stam meegedeeld dat
er een kleine achterstand op het bouwschema van het zwembad is, en de andere BELgemeenten hun voorschotnota aan Laren hebben voldaan.
Bij de meldingen uit het Regionaal PfhOverleg Sociaal Domein heeft wethouder Leen
van der Pols onder meer zijn indrukken van de studiereis sociaal domein naar Zweden
geschetst, de aankondiging dat de decentralisaties in het sociale domein in januari a.s.
‘echt’ gaan beginnen, de start van zgn. casusoverleg in januari a.s. -waarbij ook de
raad zal worden betrokken-, het grote nut van de inmiddels gestarte ‘keukentafelgesprekken’, en er wordt gewerkt aan één telefoonnummer voor het Wmo-loket.
De raad heeft de notulen van zijn vergadering d.d. 26 november 2014 vastgesteld.
De gemeenteraad heeft het voorstel Stedenbouwkundige visie Houtzagerij/bibliotheek
-na stemming, 10 vóór en 5 tegen, vastgesteld.
Tevens heeft de raad het voorstel Participatievisie en –verordeningen vastgesteld. Met
een toezegging daarbij van de wethouder om de ‘geest’ van de recent in Blaricum
aangenomen moties van D66 (een vorm van risicospreiding en verevening
afspreken met de HBEL gemeenten, en de raad inzicht verschaffen in de wijze van
toerekening uitvoeringskosten) meeneemt.
De raad heeft het voorstel Begrotingsopzet Sociaal Domein vastgesteld.
De verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Laren 2015
is door de raad vastgesteld.
Ook heeft de raad het voorstel Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
gemeente Laren 2015 vastgesteld.
Eveneens heeft de raad het voorstel Preventie- en Handhavingsplan alcoholmatiging
jeugd in Gooi&Vechtstreek, Gemeente Laren 2015-2016 vastgesteld.
Het voorstel Handhavingsbeleid 2015-2018 is door de raad vastgesteld.
De raad heeft het voorstel Werkkostenregeling vastgesteld.
Het voorstel Instellen Ondernemersfonds is door de raad –na stemming, 11 vóór, 4
tegen- vastgesteld. Daarbij is een amendement van de PvdA, waarbij in onderdeel 2
van het voorgestelde besluit het bedrag op € 15 i.p.v. € 30,-- per € 100.000,-- Wozwaarde op niet-woningen wordt gesteld en onderdeel 3 (de middelen beschikbaar
stellen aan de Stichting) vervalt, -na stemming 11 vóór, 4 tegen- aanvaard.
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In de notulen is daarbij vastgelegd dat er in het 1e kwartaal van 2015 door Bijzonder
Laren in overleg met de wethouder nog eens terdege naar met name de aspecten
‘draagvlak’ en ‘governance’ wordt gekeken.
De raad heeft het voorstel Belastingverordeningen 2015 –na stemming, 13 vóór en 2
tegen- vastgesteld. Aangetekend zij dat de vaststelling van de OZB-verordening een
gewijzigde versie betreft, namelijk inclusief de gevolgen van het raadsbesluit van 15
december jl. inzake de gewijzigde Programmabegroting (verhoging OZB) en van het
hiervoor genomen besluit inzake het instellen van een ondernemersfonds (via een
heffing op grond van de OZB-belastingverordening). Bij dit raadsvoorstel is een
amendement van de PvdA op de verordening precario-belasting m.b.t. verhoging van
enkele tarieven voor het houden van evenementen in het dorp wel besproken, maar na
discussie ingetrokken (behandeling volgt op een geschikt moment in het nieuwe jaar).
Ook het voorstel Legesverordening 2015 is door de raad vastgesteld.
Tevens heeft de raad het voorstel Uitvoeringskrediet grondwatersanering Torenlaan
vastgesteld.
Tot slot heeft de raad de lijst met ingekomen stukken en mededelingen vastgesteld.
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