Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 19 december 2012
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 19 december jl. de volgende zaken
behandeld c.q. besloten (14 leden aanwezig, de heer L.J.M. Janssen afwezig met bericht):
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Bij de vaststelling van de agenda heeft de raad besloten om de agendapunten 6.1
(korte toets begrotingsvergelijking BEL-gemeenten), 6.2 (bestuursopdracht
herontwikkeling terrein houtzagerij) en 6.5 (verklaring van geen bedenkingen project
reconstructie N525; verzoek aan college om de consequenties z.s.m. in beeld te
brengen en een nieuw voorstel te maken) wegens te veel onvolkomenheden c.q.
onduidelijkheden níet te behandelen.
Wethouder de Jong heeft een mededeling gedaan over het hekje aan De Rijt (is
weggehaald, borden geplaatst) en de voortgang van verhuur van ruimten in het
gemeentehuis (is lastig, er is flinke vertraging, maar er lopen wel gesprekken).
Wethouder Van der Zwaan heeft mededelingen gedaan over het onderkomen van
Maggy Lekeux (er wordt naarstig naar een oplossing gezocht) en de (voorlopige)
gunning van uitgifte van het Larens Journaal aan Graficiënt ((Europese aanbesteding
bijna afgerond)
Burgemeester Roest heeft meegedeeld dat de raad door de gemeente een boekje wordt
aangeboden van fotograaf P. van Rietschoten (Oog op Laren), én een boekje van De
Stichtse Hof/Alzheimer Café over ‘Eigen Wijsheden’ (als dank voor het
beschikbaarstellen van de waarde van het kerstpakket door een aantal raadsleden) en
verwijst naar de uitspraak van de Raad van State, inzake diverse beroepen tegen BP
Laren-Noord, waarbij het plan op 2 onderdelen moet worden overgedaan, maar het
overgrote deel in stand blijft.
De fractie van D66 heeft vragen gesteld over het ambitiedocument Natuurbruggen,
o.a. opname van een fietspad als eis i.p.v. wens en de loskoppeling ontwerp
natuurbruggen en ontwerp Blokker-kantoor (de portefeuillehouder antwoordt onder
meer dat het fietspad een grote wens, maar geen eis is en de planologische trajecten
natuurbrug en Blokker-kantoor gelijktijdig lopen, maar uitvoering ervan niet).
De fractie van Larens Behoud heeft vragen gesteld over het voornemen de ‘London
City Coaster’ op de komende Larense kermis te plaatsen (de portefeuillehouder
antwoordt onder meer dat deze achtbaan wordt geplaatst op het achterterrein richting
de Jordaan, plaatsing zonder problemen en conform draaiboek buitendienst, voor
rekening van Stichting Kermis Laren, overleg over het stallen van woonwagens gaat
nog plaatsvinden).
De fractie van Liberaal Laren heeft vragen gesteld over het deels bestraten van een
beschermd, onverhard paadje –Standelkruid- (de portefeuillehouder geeft aan dat het
een klein stukje betreft –het onverharde karakter blijft bestaan-, vergunning alsnog zal
worden aangevraagd, er geen reden is om sluipverkeer en precedentwerking te vrezen,
is een op zichzelf staande situatie).
Wat de voortgang grote projecten betreft meldt wethouder Van der Zwaan dat de
provincie de voortgang Crailo/KNLTB temporiseert; burgemeester Roest verwijst naar
een brief van Vrienden van ’t Gooi over de toekomst van GNR en stelt voor om dit te
bespreken in het presidium, en geeft desgevraagd aan dat oud-minister Winsemius is
benoemd om de regiovisie voor ons gebied mede vorm te geven.
De raad heeft de notulen van zijn vergaderingen d.d. 2 (met een kleine correctie) en 28
november jl. vastgesteld.
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De raad heeft het voorstel Aanpassen verordeningen sociale zaken aan Wet Afschaffen
Huishoudinkomenstoets vastgesteld.
Voorts heeft de raad het voorstel 1e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Blaricum
Eemnes Laren (BEL Combinatie) vastgesteld.
Tevens heeft de raad het voorstel Aanvraag rijksbijdrage voor opsporing
explosieven plangebied Crailo vastgesteld.
De raad heeft de Belastingverordeningen 2013, inclusief Addendum, vastgesteld
(Afvalstoffenheffing, Begraafrechten, Hondenbelasting, Marktgelden, Onroerendezaakbelastingen, Precariobelasting, en Rioolheffing). De portefeuillehouder heeft
toegezegd de opmerkingen m.b.t. verwerking opbrengst GAD in de Kadernota mee te
nemen).
De Legesverordening 2013 is door de raad vastgesteld.
Voorts heeft de raad het voorstel papierarm werken vastgesteld.
De raad heeft het voorstel Afvloeiing en ontwikkeling personeel BEL Combinatie –na
stemming, 10 vóór en 4 tegen- vastgesteld.
Er zijn twee moties ‘vreemd aan de orde van de vergadering’ behandeld: een van D66
om het fietspad als eis in het ambitiedocument natuurbruggen op te nemen én dat het
ontwerp van het Blokker-kantoor als één geheel wordt meegenomen in het
ambitiedocument (verworpen, 1 vóór en 13 tegen). En een van de PvdA, beperkt tot de
oproep aan het college om te proberen ervoor te zorgen dat het fietspad alsnog als eis
in het ambitiedocument wordt opgenomen (unaniem aangenomen).
Tot slot heeft de raad de lijst met ingekomen stukken en mededelingen vastgesteld; op
verzoek van mevrouw Kromme worden de stukken III, nrs. 6 en 9 besproken in het
presidium.

Eindtijd: 23.00 uur.
Een uitgebreide weergave van de vergadering kunt u vinden in de notulen, die binnenkort
beschikbaar komen, en via de geluidsopname op de website.
Zw. 20/12/2012

