Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren extra vergadering 23 mei 2017
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn extra vergadering van 23 mei jl. het volgende behandeld / besloten
(aanwezig 14 leden):


De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Er is een bericht van verhindering ontvangen van
raadslid Wortel. De heer Wortel is opgenomen in het ziekenhuis, de raad wordt op de hoogte
gehouden van de ontwikkelingen van zijn gezondheidstoestand. Mededeling wordt gedaan van het
overlijden van oud-raadslid Bram Bakker. Afgelopen zaterdag heeft de begrafenis plaatsgevonden. De
voorzitter spreekt een kort in memoriam uit.
De agenda wordt conform vastgesteld.



Raadslid Van den Brink geeft kennis van zijn verhuizing naar de gemeente Eemnes eind dit jaar, de
PvdA in Laren zal derhalve niet meer door hem worden vertegenwoordigd.



De voorzitter geeft een kort resumé inzake de ontwikkelingen die vooraf zijn gegaan aan het
voorliggende memo van het college. Deze extra openbare raadsvergadering is uitgeschreven ter
voorbereiding op het gesprek van de raad met de gedeputeerde op 31 mei aanstaande. Ter tafel liggen
de memo, het verslag van het gesprek tussen college en gedeputeerde en de gespreksverslagen van de
bijeenkomsten met het maatschappelijk middenveld, de inwoners en de ondernemers.
De fractie van D66 is van mening dat de ronde van het college langs de regiogemeenten de onmacht
van de regio heeft aangetoond bestuurskrachtig te zijn. De fractie is geen voorstander van de memo.
Een motie wordt ingediend, gesteund door de fractie van de PvdA. Strekking van de motie: realiseren
van één gemeente onder de voorwaarde van zelfstandige kernen, gefaciliteerd door de provincie. De
nader aangereikte tekstuele aanpassing wordt niet doorgevoerd, de motie blijft gehandhaafd in de
oorspronkelijke vorm.
De fractie van Larens Behoud zegt het standpunt van het college te omarmen, echter in zoverre, dat
elke fusie categorisch wordt afgewezen. Erkend wordt dat de bestuurskracht beter moet. Er is tijd
nodig om een goede oplossing te vinden. De fractie wil samen met de provincie werken aan een
oplossing, want het probleem wordt niet opgelost door de vorming van drie gemeenten. De
continuïteit van de BEL-organisatie moet een aandachtspunt zijn voor de gedeputeerde.
De fractie van het CDA zegt de memo prima te vinden. De vorming van drie gemeenten is geen
oplossing, maar één Gooistad is een stap te ver. De vorming van de BEL Combinatie wordt
gememoreerd, die is nu verder dan ooit. Geloofd wordt in de vorming van een Regioraad. De fractie
spreekt zich uit voor continuïteit en consistentie.
De fractie van Liberaal Laren zegt niet te geloven in grootschalige fusies, geen drie gemeenten en
zeker niet één gemeente. Alle aanwezigen worden uitgenodigd voor de informatieavond die wordt
gehouden op 26 juni met hoogleraar Elzinga. Er ligt nog steeds een brief van de provincie Utrecht. De
fractie is het eens met het eerste gedeelte van de memo, maar niet met het tweede gedeelte. Er is geen
vertrouwen in kernenbeleid, de fractie geeft aan terug te gaan naar de zienswijze van oktober.
De fractie van de PvdA vindt drie gemeenten contraproductief. De motie is voorwaardelijk, er is geen
ruimte meer voor de vorming van constructies. Eén gemeente wordt voorgestaan, onder de
uitdrukkelijke voorwaarde van een nog uit te werken kernenbeleid. Wat de fractie betreft wordt de
Gemeentewet onder de loep genomen. De memo van het college wordt gesteund.
De fractie van de VVD is van mening dat de vorming van drie gemeenten een oplossing voor het
probleem van de provincie is. Gevreesd wordt voor verlamming gedurende de looptijd, de provincie
moet stappen ondernemen om de ambtelijke continuïteit te kunnen borgen. De fractie ondersteunt het
standpunt van het college, maar vindt één Gooistad niet de oplossing. De Gemeentewet zou een
juridische basis moeten kunnen geven voor kernenbeleid. De fractie gaat terug naar de zienswijze van
oktober. Het opnieuw in gesprek gaan met de regiogemeenten wordt voorgestaan.
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De voorzitter vat samen dat de fracties van de VVD, Larens Behoud en Liberaal Laren
zelfstandigheid van de gemeenten gecombineerd met verstevigde bestuurskracht in de regio
voorstaan. Verder zijn er pluriforme gedachten over de toekomst van Laren. De memo van het college
wordt door vijf zetels in de raad ‘in de geest’ ondersteund.
De motie van de fracties D66 en PvdA wordt in stemming gebracht. De motie wordt verworpen met 3
stemmen voor en 11 stemmen tegen.
Sluiting: 22.35 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.09/06/17
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