Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 27 januari 2016
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 27 januari 2016 de volgende zaken
behandeld c.q. besloten (14 leden aanwezig; Jacqueline Timmerman-Hamers (Liberaal Laren)
afwezig):














De raad stelt een gewijzigde agenda vast: het agendapunt ‘Reactie op brief Provincie
Noord-Holland inzake bestuurskrachtonderzoek Gooi en Vechtstreek’ wordt door de
raad van de agenda gehaald, omdat van de Provincie uitstel is verkregen m.b.t. de
reactietermijn tot ná het ambtsbezoek van de Commissaris van de Koning aan Laren,
op 17 februari a.s.
Wethouder Leen van der Pols doet mededelingen over de eigendomsoverdracht van
De Scheper aan de gemeente per 11 januari jl., de start van het sociaal wijkteam in
Laren (n.a.v. vragen van raadsleden komt de wethouder nog met nadere informatie),
wat betreft de financiële verantwoording mb.t. het sociaal domein de cijfers over 2015
worden verwacht voor de 2e helft van februari, de informatiebijeenkomst voor de drie
BEL-raden over de Tomin-groep op 8 februari a.s, en de raad zeer binnenkort een
uitnodiging kan verwachten van Hart van Laren voor een bijeenkomst waarin de stand
van zaken rond Brinkhuis/Hart van Laren wordt besproken.
Wethouder Tijmen Smit wijst op de informatieavond voor de drie BEL-raden op 8
maart a.s., inzake de (door)ontwikkeling van de BEL, waaronder ook het ict-aspect.
Bij de ‘Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen’ geeft
Wim van der Zwaan aan dat er reeds in november jl. door de Regio een brief is
gestuurd aan de bestuurlijke trekkers van de Metropool Regio Amsterdam (MRA)agenda met een reactie op die MRA-agenda ‘Ruimte voor een nieuwe groei’, waarvan
griffie noch raad een afschrift hebben ontvangen. Hij zal de brief via de griffie alsnog
aan de raad laten toesturen en roept de raadsleden op een congres van de MRA over
deze agenda op 18 februari a.s. in Haarlem in zo groot mogelijke getale bij te wonen.
De raad heeft de notulen van zijn vergadering d.d. 16 december 2015 vastgesteld.
De raad heeft de lijst met ingekomen stukken en mededelingen vastgesteld.
De raad heeft mevrouw Ingrid Hentenaar-Messcher, en de heren Peter Calis en Wim
van der Zwaan (allen Larens Behoud) benoemd tot plv. lid van de commissie R&I, en
de heren Bart Vos, Ernst Wortel en Wim van der Zwaan (allen Larens Behoud)
benoemd tot plv. lid van de commissie M&F. Tevens heeft de raad de heer Marcus
van den Brink (PvdA) benoemd tot plv. lid van de commissie M&F, mevrouw Hanny
Wouters-van Esterik (Liberaal Laren) ontslagen als plv. lid van de commissie R&I en
de heer H.B. Snoek (Liberaal Laren) benoemd tot plv. lid van de commissie R&I,
mevrouw J. Timmerman-Hamers (Liberaal Laren) benoemd tot plv. lid van de
commissie M&F en de heer A. Visser (Liberaal Laren) benoemd tot plv. lid van de
commissie R&I.
Voorts heeft de raad het voorstel Herziening gemeenschappelijke regeling Regio Gooi
en Vechtstreek vastgesteld.
De raad heeft tevens het voorstel Transitieplan Goois Natuurreservaat vastgesteld.
Daarbij is een amendement van D66 (zie de website) om een andere zienswijze dan
voorgesteld door het college in te dienen -vrijwel gelijk aan onder meer de door
Blaricum vastgestelde zienswijze- ingetrokken, onder toezegging van de voorzitter dat
het amendement integraal in de notulen van deze raadsvergadering wordt opgenomen
en een afschrift van de notulen met de zienswijze wordt meegezonden. Voorts een
toezegging van de wethouder om een notitie te maken over de precieze werking van
de constructie ‘btw-compensatie’.




Het voorstel Actualisatie inkoopbeleid is eveneens door de raad vastgesteld.
Een motie van D66 en Larens Behoud (‘vreemd aan de orde’), waarbij het college
wordt verzocht in overleg met de gemeenten van het zgn. ‘Verbond’ zich te richten tot
de verantwoordelijke instanties (Provincie, COA), teneinde aan te dringen op spoedige
definitieve besluitvorming (over de inrichting van een azc op Crailo), in het belang
van betrokken vluchtelingen, en zodanig dat voldoende maatschappelijk draagvlak kan
worden verzekerd, is –unaniem- aanvaard.
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