Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 16 december 2015
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 16 december jl. de volgende zaken
behandeld c.q. besloten (13 leden aanwezig; Jacqueline Timmerman (Liberaal Laren) en Tom
Pouw (VVD) afwezig):













Voorzitter Elbert Roest verwijst naar het prachtige boek ‘Schilderkunst in Laren’ van
Emke Raassen-Kruimel, dat de raadsleden als kerstcadeau krijgen uitgereikt, en stelt
de raad voor om een gewijzigde agenda (herbenoeming lid RKC wordt geschrapt en
toevoeging van een motie ‘vreemd aan de orde’) vast te stellen, hetgeen de raad doet.
Er zijn geen opmerkingen uit de raad in het kader van de ledenraadpleging m.b.t. het
VNG Onderhandelaarsakkkoord Verhoogde Asielinstroom, zodat Laren conform
advies van het college ermee zal instemmen. In het verlengde hiervan wijst de
voorzitter op mogelijke besluitvorming in de komende weken m.b.t. opening van het
azc op Crailo, waarover zowel raad als bevolking alsdan uiteraard zo spoedig mogelijk
zullen worden geïnformeerd.
Wethouder Leen van der Pols verwijst naar de eerder deze dag toegezonden
gecorrigeerde versie van de 3e kwartaalrapportage sociaal domein. Desgevraagd
vertelt hij over zijn bezoek aan het zgn. ‘Versa Geheugenhuis’ in Huizen, een
ontmoetingsplek in een wijkcentrum, voor én door mensen met (beginnende)
vergeetachtigheid/dementie uit Huizen en de BEL-gemeenten en hun mantelzorgers.
Wethouder Ton Stam wijst op de recente nieuwsbrief wateroverlast (blijkt op de
griffie níet ontvangen te zijn; 17 december alsnog rondgemaild - Zw).
Wethouder Tijmen Smit meldt dat gestart is met een inventarisatie van de beste
beheersvorm van kunstbezit in Laren, waarbij de motie van de PvdA uit het najaar
2014 wordt meegenomen.
Bij de ‘Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen’ geeft
wethouder Tijmen Smit aan dat het AB van de BEL Combinatie het Plan van Aanpak
m.b.t. de doorontwikkeling van de organisatie heeft vastgesteld; nadere communicatie
daarover met de raden volgt nog.
Wim van der Zwaan meldt dat onlangs bekend is geworden dat er toch veel animo is
om door te gaan met de ‘ambassadeurs’ uit de raden bij de Regio Gooi en Vechtstreek.
Er ligt een voorstel voor continuering, dat begin volgend jaar naar de raad gaat.
Voorts is er vrijdag 11 december jl. een zgn. Regiopodium geweest, waar de conceptregionale samenwerkingsagenda (RSA) is aangeboden aan de ‘ambassadeurs’. De
RSA zal in januari a.s. in de commissie en in februari a.s. in de raad worden
behandeld. Tevens geeft hij aan dat het goed zou zijn als de raad beter en eerder wordt
geïnformeerd over de ontwikkelingen rond de MRA (Metropool Regio Amsterdam) in
relatie tot de Regio, en er nog vragen leven over de herstructurering van het
management bij de Regio (de burgemeester geeft aan dat inrichting van het
management een zaak van het bestuur is; toezending van stukken inzake MRA zal hij
nagaan).
Tot slot geeft onze nieuwe ‘ambassadeur’ Désirée Niekus (naast Wim van der Zwaan)
een leuk boekje over de regio aan de teruggetreden ‘ambassadeur’ Marcus van den
Brink, als dank voor de invulling van deze rol.
De raad heeft de notulen van zijn vergadering d.d. 25 november 2015 vastgesteld.
Maria Klingenberg wijst n.a.v. de discussie over illegaal geplaatste reclameborden op
de menuborden bij restaurants; ook daarin lijkt een zekere wildgroei te ontstaan,
De raad heeft een nieuw Reglement van Orde en commissieverordening vastgesteld.











Voorts heeft de raad het voorstel Opheffing Regionaal Bureau Leerlingzaken
vastgesteld.
De raad heeft tevens de Financiële Verordening 2015 vastgesteld.
Het voorstel Europese aanbesteding accountantsdiensten is eveneens door de raad
vastgesteld. Daarbij heeft de raad Anne Visser (Liberaal Laren) en Peter Calis (Larens
Behoud) benoemd tot lid van de selectiecommissie namens de Larense raad.
De raad heeft het voorstel Plan Huishoudelijke Hulp Toelage Gooi en Vechtstreek
vastgesteld. Een motie daarbij van de VVD, waarbij het college wordt opgedragen er
waar mogelijk goed op toe te zien dat de extra gelden voor de juiste doelgroepen
worden ingezet en níet voor de inwoners die het niet direct nodig hebben, maar wel
het eerst aan de bel trekken, is na uitgebreide behandeling ingetrokken, na toezegging
van de wethouder conform de intentie van de motie te handelen
Een motie van PvdA (‘vreemd aan de orde’), waarbij het college wordt verzocht het
pand van Boerderij de Jong in eerste instantie aan de Larense woningbouwverenigingen aan te bieden, voor een bedrag dat gezien hun functie acceptabel is, is –
na stemming, 2 vóór en 11 tegen- verworpen.
De raad heeft de lijst met ingekomen stukken en mededelingen vastgesteld.
Tot slot heeft de voorzitter nog eens gememoreerd wat er afgelopen jaar op
bestuurlijk/politiek vlak is behandeld en meestal ook is gerealiseerd; een
indrukwekkend lijstje, waarvoor alle spelers grote waardering verdienen. Voor
iedereen een mooie kerst, gezellige jaarwisseling en natuurlijk een prachtige start van
2016!

Eindtijd: 21:30 uur
Zw. 17/12/2015

