Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 25 september 2013
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 25 september jl. de volgende zaken
behandeld c.q. besloten (alle leden aanwezig):
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De raadsleden hebben een exemplaar van het boek Poëtische wandeling door Laren en
Blaricum, samengesteld door Margriet de Koning Gans, gekregen, met daarin
gedichten en afbeeldingen van schilderijen, uiteraard verbonden met beide dorpen.
Bij de vaststelling van de agenda heeft de raad –op advies van zijn commissie R&Ibesloten het raadsvoorstel Beheersverordening Hoefloo 20a níet te behandelen, omdat
nadere toelichting van (juridische) aspecten in het gehele ‘dossier’ Hoefloo gewenst is.
Voorts is besloten om de vaststelling van de notulen van de raadsvergadering van 27
juni jl. (Kadernota) later te behandelen, omdat de raad eerst nog een aantal aspecten
(bezuinigingen) wil bespreken.
De raad heeft bekendgemaakt dat hij de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties aanbeveelt om te besluiten tot herbenoeming van de heer drs. E.J.
Roest als burgemeester van Laren.
De raad heeft, onder grote dankzegging en met veel lof, afscheid genomen van
mevrouw M. (Marja) Bakker-Snoeij (PvdA) als (langjarig) lid van de gemeenteraad
(de burgemeester heeft haar een Koninklijke Onderscheiding opgespeld), en haar
opvolger, de heer M.N.M. van den Brink, toegelaten en beëdigd als raadslid.
Wethouder de Jong deelt mee, dat een voorstel om de verordening winkeltijden aan te
passen (2 extra koopzondagen, facultatief te gebruiken; op basis van een enquête
onder de winkeliers) binnenkort aan de raad zal worden voorgelegd en hij nog een
uiterste poging zal doen om in overleg met de winkeliers kerstverlichting in het dorp
te verzorgen.
Wethouder Van der Zwaan deelt mee, dat momenteel druk wordt onderhandeld met
het stichtingsbestuur over het nieuwe zwembad (binnenkort wordt daarover een notitie
aan de raad gezonden), en vanuit de regio een brief aan de Tweede kamer is verzonden
over het kabinetsvoornemen om de persoonlijke verzorging bij de zorgverzekeraars
onder te brengen (lijkt niet in het belang van de burgers).
Burgemeester Roest wijst op het prachtige kunstwerk van koning Willem Alexander,
gemaakt door Janine Boot, dat vanaf heden in de raadszaal hangt.
De fractie van de PvdA heeft vragen gesteld over de vele evenementen in het dorp (de
wethouder geeft aan dat het gehele evenementenbeleid wordt geëvalueerd, hetgeen
begin januari a.s. aan de raad zal worden voorgelegd; daarnaast wordt ieder groot
evenement na afloop ervan geëvalueerd door het college, de komende week geldt zal
dat met ‘Lekker Laren’ gebeuren) én over de voorgenomen vestiging van instelling
Florencius in het gebouw van Julianaoord aan de Leemzeulder (de wethouder verwijst
voor de planologische procedure naar de onlangs verspreide memo en voorts onder
meer dat vestiging van een particuliere school geen gevolgen heeft voor het lokale
onderwijsbeleid en het onderwerp is besproken in het onderwijsoverleg).
De fractie van Larens Behoud heeft vragen gesteld over de invulling van de ruimte aan
de Zomertuin na het verdwijnen van galerie Bianca Landgraaf per 1 november a.s. (de
wethouder antwoordt dat de gemeente destijds afspraken heeft gemaakt om o.a. een
expositieruimte in het bestemmingsplan mogelijk te maken; hier zijn geen
voorwaarden of afspraken aan verbonden over de huurprijs. Het geldende
bestemmingsplan staat geen galerie toe; op basis van het overgangsrecht kan het
gebruik t.b.v. een galerie voor dit pand wel worden voortgezet).
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De fractie van D66 heeft vragen gesteld over de politieke voorbereiding van
decentralisatie van beleid in het sociaal domein, in het bijzonder de jeugdzorg (de
wethouder geeft aan dat hij raad en commissie heel graag wil informeren, op een voor
ieder behapbare manier en zoveel mogelijk in BEL-verband. Een vast agendapunt is
wel mogelijk, maar daartoe minder geschikt; niet alle documenten worden zonder
meer doorgezonden aan de raad -want te omvangrijk en gedetailleerd-, maar zijn
desgevraagd voor iedereen beschikbaar) én over de voortgang rond mogelijke
vestiging van een crematorium op Larens grondgebied (de wethouder geeft aan dat er
in juli jl. een memo over dit onderwerp is verzonden; nadien hebben nieuwe
ontwikkelingen plaatsgevonden, waarop de wethouder tijdens de vergadering van cie.
R&I vorige week een uitgebreide toelichting heeft gegeven. Zodra mogelijk wordt de
motie van juni vorig jaar door het college nader ingevuld).
De fractie van de VVD heeft vragen gesteld over ontwikkelingen rond de nieuw- en
verbouw van Singer (de wethouder antwoordt dat de wijzigingen waarnaar verwezen
wordt, bekend zijn bij het college en de fractievoorzitters; ze leiden niet tot een ander
kostenplaatje noch tot een wijziging in de gemeentelijke bijdragen.
Wat de voortgang grote projecten betreft meldt de burgemeester onder meer dat de
rondgemailde groslijst met openstaande actiepunten WSI een werkdocument is dat
continu wordt bijgesteld.
De raad heeft de notulen van zijn vergaderingen d.d. 26 juni 2013 vastgesteld.
De raad heeft de geheimhouding van de vertrouwelijke stukken bij raadsvoorstel
2013/32 (Investering casco begane grond voorzijde raadhuis) en memo Rijksweg West
37 d.d. 6 juni 2013 bekrachtigd.
De raad heeft het voorstel Rapportage opvolging aanbevelingen Rekenkamercommissie BEL vastgesteld.
De gemeenteraad heeft de Regeling ambtseed vastgesteld.
Tevens heeft de raad het voorstel Zomernota 2013 –na stemming, 14 vóór en 1 tegenvastgesteld. Toezegging daarbij is toezending van een lijstje met de grondposities van
de gemeente aan de raad. Voorts wordt de huidige invulling van het zgn.
‘stoplichtenmodel’ (groen als de planning nog gehaald kán worden i.p.v. als iets
volgens planning ís afgerond) bij de BEL Combinatie aangekaart.
Voorts heeft de raad het voorstel Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening
2013 vastgesteld.
Ook heeft de raad de 1e wijziging van de Legesverordening 2013 vastgesteld.
De gemeenteraad heeft het voorstel Reactie BEL-gemeenten op advies Provincie
Noord-Holland ‘De bestuurlijke toekomst van Muiden en Weesp’ vastgesteld (na dit
op 24 september jl. in een gezamenlijke bijeenkomst met de 2 andere BEL-raden reeds
te hebben uitgesproken).
De raad heeft een (aangepaste) motie van het CDA, waarbij het college met nadruk
wordt verzocht een achttal overwegingen m.b.t. de HOV busbaan Hilversum-Huizen
(onder meer nut en noodzaak van aanleg, gewijzigd tracé, kosten) aan de orde te
stellen bij buurgemeenten en zonodig de provincie, met 14 stemmen vóór en 1 tegen,
aanvaard.
Tot slot heeft de raad de lijst met ingekomen stukken en mededelingen vastgesteld,
waarbij is toegezegd dat de afdoening door het college van de stukken II nrs. 3 en 4
met de raad wordt gedeeld en het college de briefschrijvers van II nrs. 16, 17 en 18
(overlast ‘Lekker Laren’) zeker zal benaderen.

Eindtijd: 22.45 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. 26/09/2013

