Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 30 maart 2016
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 30 maart 2016 de volgende zaken
behandeld c.q. besloten (14 leden aanwezig; Nico Wegter (D66) afwezig):














Burgemeester Elbert Roest geeft aan dat hij een mededeling wil doen over de
vluchtelingenproblematiek, die goed is te combineren met enkele (te laat) ingediende
vragen van het CDA over dit onderwerp. Aan de hand van de vragen geeft hij daarbij
onder meer aan dat het vraagstuk van de opvang op Crailo goed vordert, maar de
eindonderhandeling tussen COA, Provincie en Regio nog moet plaatsvinden. Het
vertrek van de vluchtelingen die in procedure komen gaat in kleine groepen, maar
verloopt overigens naar wens. Er is een verzoek van buurtbewoners en vrijwilligers
aan de burgemeesters van Laren, Hilversum en Gooise Meren of deze mensen na de
procedure hier terug mogen keren, maar dat hebben deze gemeenten niet in eigen
hand; COA en IND kunnen hierover nog geen zekerheid geven. Voorts memoreert hij
de oorspronkelijke afspraak om 1200 mensen in de regio op te vangen, waarvan er dan
600 op Crailo zouden worden ondergebracht, en 600 elders in de regio (kleinschalige
opvang). De samenwerking tussen het COA en de gemeente Laren is uitstekend, en
uiteraard wordt de raad direct geïnformeerd zodra er nieuws is.
Wethouder Ton Stam wijst op de recent met de woningbouwverenigingen gemaakte
afspraken inzake het behoud van de voorraad van sociale huurwoningen, en de deze
week rondgemailde antwoordbrief van de Provincie inzake de verkeerssituatie bij La
Place.
De fractie van D66 heeft vragen gesteld over (de voorbereiding op) de nieuwe
Omgevingswet (de portefeuillehouder geeft onder meer aan dat er nog geen
projectmanager is, er een Plan van Aanpak komt –in BEL-verband-, en in de begroting
’17 ruimte wordt gemaakt voor de benodigde (voorbereidings)kosten).
Bij de ‘Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen’
memoreert Wim van der Zwaan de recente nieuwsbrief van de Regio, waarin de
raadsleden feedback wordt gevraagd inzake evaluatie van de figuur van het werken
met ‘ambassadeurs’ uit de raad t.b.v. de totstandkoming van de regionale
samenwerkingsagenda. Hij verzoekt de raadsleden deze feedback binnen 10 dagen aan
hem en Désirée Niekus te mailen. Tevens verneemt hij graag wensen m.b.t.
onderwerpen voor een speciaal thema t.b.v. een van de a.s. Regiopodia. Overigens
hebben de ‘ambassadeurs’ dit onderwerp ook met het college besproken, waar onder
meer werd benadrukt dat de communicatie tussen de raden onderling en tussen raad en
college merkbaar is verbeterd. Een suggestie zou kunnen zijn om 1x per kwartaal (een
deel van) een avond aan lopende zaken in de Regio te besteden.
Wethouder Leen van der Pols meldt bij dit agendapunt dat hij deze ochtend de
vergadering van de stuurgroep 18- in regionaal verband heeft bijgewoond. De zgn.
‘internationale schakelklas’ is op Larens grondgebied (gebouw voormalige school De
Scheper) gevestigd, de scenario’s m.b.t. onderwijs COA/Crailo moeten nog regionaal
worden afgestemd.
De raad heeft de notulen van zijn vergadering d.d. 24 februari 2016 vastgesteld.
De raad heeft de lijst met ingekomen stukken en mededelingen vastgesteld.
Voorts heeft de raad het voorstel Onderzoek locatie scouting Maggy Lekeux –na
stemming, 10 vóór en 4 tegen- vastgesteld, met daarbij een stemverklaring van een
aantal leden.











De raad heeft tevens het voorstel Bestemmingsplan Scouting Laren –na stemming, 11
vóór en 3 tegen- vastgesteld. Daarbij is een amendement van Liberaal Laren waarbij
de afwijkingsbevoegdheid van het college m.b.t. de bouwhoogte wordt geschrapt –
unaniem- aanvaard.
Een amendement van Liberaal Laren waarbij de afwijkingsbevoegdheid van het
college m.b.t. de bepaling over geluidshinder wordt geschrapt is –na stemming, 4 vóór
en 10 tegen- verworpen.
De Beheersverordening Centrum is door de raad vastgesteld.
Het voorstel Gedragscode integriteit voor volksvertegenwoordigers en bestuurders is
eveneens door de raad vastgesteld.
De raad heeft het voorstel Budgethoudersregeling griffie gemeente Laren vastgesteld.
Voorts heeft de raad het voorstel Wijziging GR Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
vastgesteld.
De raad heeft het voorstel Controleprotocol accountant jaarrekening 2016 vastgesteld.
De raad heeft het voorstel Zienswijze op integrale begrotingswijziging 2016 BEL
Combinatie –na stemming, 11 vóór en 3 tegen- vastgesteld.
De raad heeft een concept-brief van college én raad aan de Provincie, inzake
aanvullende elementen bij het bestuurskrachtonderzoek -na stemming, 13 vóór en 1
tegen-, vastgesteld. Daarbij zijn enkele aanpassingen aangebracht, waaronder de
suggestie van Liberaal Laren om op te nemen dat Laren zich zelf ziet als
beheergemeente en in het kader van de bestuurskrachtmeting ook naar die maatstaven
beoordeeld wenst te worden.

Eindtijd: 23:05 uur
Zw. 31/03/2016

