Adviezen en conclusies commissie Ruimte en Infrastructuur 21 november 2017
Aanwezig:

Afwezig:
Voorzitter:
B&W:
Overig:

Commissiegriffier

1.

Bart Vos en Sean Bogaers (Larens Behoud), Tom Pouw en Evert de Jong (VVD),
Maria Klingenberg-Klinkhamer en Marlies Mulder(CDA), Noud Bijvoet (D66),
Jacqueline Timmerman-Hamers (Liberaal Laren), Marcus van den Brink en
Chris Bogaers (PvdA)
Dorine Peters (VVD)
Nico Wegter (D66)
Wethouder Ton Stam (VVD) en wethouder Tijmen Smit (Larens Behoud)
Huub de Jong van de BEL Combinatie, Stef Velhuizen van SVP Architectuur en
Stedenbouw B.V. en Esther Vlaswinkel van Deloitte, wethouder Floris Voorink van Hilversum
en wethouder Miriam van Meerten van Gooisemeren bij agendapunt 5.1
Antoinette Kroon

Opening en vaststelling agenda
De vergadering wordt om 20.00 uur geopend, de agenda wordt conform vastgesteld.
Berichten van verhindering: mevrouw Peters, zij wordt vervangen door de heer De Jong.
Wethouder Stam staat stil bij het overlijden van beleidsmedewerker Zijo Hodzic.

2.

Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering commissie R&I d.d. 17 oktober 2017
De lijst van adviezen en conclusies van 17 oktober 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Toezegging wethouder agendapunt 5 Hoefloo 20a-22 stand van zaken: welstandadvies betreft sloop
gebouw wordt in januari 2018 aangevraagd. Er is op aangedrongen de bouwplanning begin december
2017 aan te leveren en zal dan vóór de raad van december worden doorgestuurd.

3.

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

4.

Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Er zijn geen meldingen.

5.

Raadsvoorstellen:

5.1 Aankoop Crailo
Toezegging wethouder: de antwoorden op de vragen van de fractie van D66 worden schriftelijk
doorgestuurd.
Advies commissie: voorstel doorgeleiden naar de raad van 18 december 2017.
5.2 Bestuursopdracht ‘Verzoek realisatie hotel’
Advies commissie: voorstel niet doorgeleiden naar de raad van 29 november 2017.
6.

Rondvraag
-

de heer M. van den Brink inzake geschiktheid locatie Rabobank voor hotel;
mevrouw J. Timmerman-Hamers inzake Rabobank en handhaving;
de heer C. Bogaers inzake handhaving 2-uurs parkeerzone, meldingen defecte straatverlichting,
stucwerk buitenkant woningen en omheining Joods monument.
Toezegging wethouder: er zal bij het laatste open stuk bij het Joods monument een omheining
worden geplaatst.

Sluiting
22.26 uur
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Vastgesteld in de commissievergadering van 12 december 2017.
Voorzitter,

Commissiegriffier,

(De vergadering is per agendapunt te beluisteren via https://laren.raadsinformatie.nl/. Het besprokene
is terug te lezen in het aangekoppelde audiotranscript)
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