Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 24 september 2014
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 24 september jl. de volgende zaken
behandeld c.q. besloten (alle leden aanwezig):
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Wethouder Stam heeft een mededeling gedaan over de bijeenkomst met bewoners
over wateroverlast, 30 september a.s; er zal over dit onderwerp nog een afzonderlijke
bijeenkomst met de raad worden gepland.
Wethouder Smit heeft een mededeling gedaan over het aanleggen van wifi in het dorp;
er is een voorstel in voorbereiding, realisatie hangt onder meer af van co-financiering
door de provincie.
Wethouder Van der Pols geeft m.b.t. het WSI-dossier aan dat er recent overleg met het
bestuur van Hart van Laren heeft plaatsgevonden en momenteel wordt gewerkt aan
een procedurevoorstel om de verdere afhandeling zo zorgvuldig mogelijk te laten
verlopen.
Burgemeester Roest verwijst naar een voor raads- en commissieleden gehouden
informatiebijeenkomst over veiligheid, 22 september jl.; fracties kunnen tot 13 oktober
a.s. hun wensen of opmerkingen t.b.v. het nieuwe veiligheidsplan indienen.
De raad heeft ingestemd met afvaardiging van Erwin van den Berg namens de raad in
de ‘tijdelijke werkgroep doorontwikkeling bestuurlijke verhoudingen’ van de
Veiligheidsregio, waarin de rol en betrokkenheid van de gemeenteraden bij de
brandweer en de veiligheidsregio zal worden bekeken.
De fracties van VVD, CDA en Larens Behoud hebben vragen gesteld over
berichtgeving m.b.t. de jeugdzorg in de regio (de portefeuillehouder geeft onder meer
aan dat de Gooi en Vechtstreek níet behoort tot een van de ‘aandachtsregio’s’, het
onderwerp uiteraard –net als in heel Nederland- zeer hoog op de bestuurlijke agenda
staat, en de staatssecretaris op 16 oktober a.s. onze regio bezoekt om zich op de hoogte
te stellen van de stand van zaken m.b.t. decentralisaties).
Wat betreft de Voortgang grote projecten zijn er geen mededelingen.
Meldingen uit het Regionaal PfhOverleg Sociaal Domein: de wethouder verwijst naar
de uitgebreide lijst mededelingen gedaan bij de commissie M&F van 18 september jl.
De gemeenteraad heeft de geheimhouding van de vertrouwelijke stukken d.d. 15 juli
2014 m.b.t. de (fin.) administratie bekrachtigd.
De raad heeft de notulen van zijn vergadering d.d. 25 juni 2014, met een enkele
correctie, vastgesteld.
De heer E. (Etienne) J.M. Lemmens is door de raad benoemd tot lid van de
Rekenkamercommissie Laren.
De gemeenteraad heeft het voorstel Nota van Uitgangspunten BP Zevenend-Postiljon
vastgesteld.
Tevens heeft de raad het voorstel Beschikbaarstelling krediet asbestsanering
Montessorischool vastgesteld.
De gemeenteraad heeft het voorstel wijziging Bouwverordening vastgesteld.
Voorts heeft de raad het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs vastgesteld.
Het voorstel Crematorium is door de raad vastgesteld.
De raad heeft het voorstel Verklaring van geen bedenking afwijking BP Zevenend
(Johanneshove) vastgesteld.
Tevens heeft de raad het voorstel Zomernota 2014 vastgesteld.
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Een motie van de PvdA (vreemd aan de orde), waarbij het college wordt verzocht om
in overleg met het Rijk, de provincie en de omliggende gemeenten te onderzoeken of
de lokatie Crailo voor een termijn van maximaal 2 jaar kan worden benut voor de
opvang van vluchtelingen, is (unaniem) aanvaard.
Een motie van de PvdA, Larens Behoud en D66 (vreemd aan de orde), waarbij het
college onder meer wordt verzocht waar en voor zover (juridisch) mogelijk maximaal
te bevorderen dat in de aanbestedingsvoorwaarden (in het kader van de drie
decentralisaties) wordt opgenomen dat alle bestuurders en andere personeelsleden van
te contracteren organisaties vanaf de start van het contract op 1 januari 2015 niet meer
verdienen dan de norm van bezoldiging volgens de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke of semipublieke sector, is –na stemming, 8 vóór en 7
tegen- aanvaard.
Tot slot heeft de raad de lijst met ingekomen stukken en mededelingen vastgesteld.
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