Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 26 oktober 2016
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 26 oktober jl. de volgende onderwerpen
behandeld (aanwezig 15 leden):


Bij de opening van de agenda wordt meegedeeld dat de heer Van den Berg iets later zal
arriveren. Er zijn schriftelijke vragen ontvangen van de fracties PvdA en CDA, een
amendement van alle fracties inzake agendapunt 7.4 Vaststellen bestemmingsplan Verlengde
Houtweg 10 en een motie vreemd aan de orde van de dag van de fracties VVD, LB en CDA
inzake afkoppelen van hemelwater. De motie wordt toegevoegd aan de agenda (punt 8), de
agenda wordt gewijzigd vastgesteld.



De voorzitter doet een oproep aan allen om de bijeenkomst Laren Duurzaam op 14 november
in het Brinkhuis bij te wonen en informeert de raadsleden over het hoe en waarom van de
uitnodiging voor het bijwonen van het Weihnachtsoratorium.
Wethouder Van der Pols nodigt de raadsleden uit voor de themabijeenkomst ‘Eenzaamheid’
morgenmiddag 16.00 uur in het Brinkhuis.
Wethouder Smit meldt dat de presentatie MRA in commissie M&F uitstekend was, een
definitieve aanvraag bij het Mondriaanfonds is ingediend, een nieuwe voorzitter aantreedt bij
het bestuur van Recreatie en Toerisme G&V en dat hij met topinstellingen op bezoek is
geweest bij Amsterdam Marketing.
Wethouder Stam meldt dat de bijeenkomst inzake de Centrumvisie voor bewoners op 31
oktober plaatsvindt en voor ondernemers op 2 november aanstaande.



De fractie van de PvdA heeft vragen ingediend over de huisvesting van statushouders.
Wethouder Stam antwoordt dat de afspraak inzake de huisvesting van statushouders met de
sluiting van Crailo van tafel gaat. Er is geen structurele oplossing op korte termijn, maar er
wordt aan gewerkt. Spreker heeft contact hierover met de provincie.
De fractie van het CDA heeft vragen ingediend over het Rosa Spier huis en duurzaamheid.
Ten aanzien van duurzaamheid antwoordt burgemeester Roest dat Laren al drie jaar meedoet
met Nacht van de Nacht, in het Larens Journaal wordt gepubliceerd hierover. Spreker zegt
bereid te zijn ook in gesprek te gaan met de provincie en Rijkswaterstaat over de verlichting
van de provinciale wegen en rijksweg A1 voor zover gelegen binnen de gemeentegrenzen.
Ten aanzien van het Rosa Spier huis antwoordt wethouder Stam dat er meerdere rapporten
zijn, deze zijn ter kennisname beschikbaar. Met betrekking tot de vraag aanpassingen n.a.v.
zienswijze 17 wordt verwezen naar de beschreven definitie in het bestemmingsplan. De
gemeente heeft geen inzicht in het contract tussen Rosa Spier en Slokker Vastgoed, het
exploiteren van de zorgplaatsen is aan Rosa Spier. De grond is onvoorwaardelijk gekocht, de
bestemming ‘Maatschappelijke doeleinden’ bestaat uit een combinatie van zorg en wonen, de
gemeenteraad heeft de wijziging van ‘wonen’ naar ‘maatschappelijk’ vastgesteld. De regels en
de verbeelding van het bestemmingsplan zijn juridisch bindend, de toelichting niet.



Bij agendapunt 4 ‘Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen’
meldt burgemeester Roest dat hij in het presidium zal voorstellen mevrouw Karin Heerschop
uit te nodigen in verband met het transitiepakket GNR.



Bij agendapunt 5 ‘Vaststellen van de notulen van de openbare raadsvergadering van 28
september 2016’ geeft mevrouw Klingenberg-Klinkhamer aan dat de aanduiding op pagina 6
bovenaan ‘uit glas’ dient te worden vervangen door ‘het is van glas, beton en staal’. De raad
stelt de notulen gewijzigd vast.



De raad stelt de lijst ingekomen stukken en mededelingen vast.



De raad besluit het voorstel ‘Uitkomsten en follow-up Dialoog Laren 2016’ vast te stellen.
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De raadsfracties voeren inhoudelijk discussie over agendapunt 7.2 ‘Bestuurskrachtmeting’. De
discussie zal worden vervolgd in een extra raadsvergadering op 9 november 2016.



De raad besluit het voorstel ‘In eigendom aanvaarden kraanbaan’ vast te stellen. De heer
Bijvoet legt een stemverklaring af.



Het voorstel ‘Vaststellen bestemmingsplan Verlengde Houtweg 10’wordt (unaniem)
geamendeerd, in die zin, dat de zinsnede ‘bouwwerken geen gebouwen zijnde’ in artikel 4.2.3
wordt gewijzigd in ‘bouwwerken geen gebouwen en overkappingen zijnde’. De raad stelt het
geamendeerde voorstel vast met 13 stemmen voor en 2 stemmen tegen.



De raad besluit het voorstel ‘Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en
handhaving omgevingsrecht gemeente Laren’ vast te stellen.



Het voorstel ‘Overdracht WMMN naar Stichting Mooisticht’ wordt (unaniem) geamendeerd,
in die zin, dat punt 2 (uitvoering werkwijze) en punt 3 (mandatering benoeming) worden
geschrapt. De raad stelt het geamendeerde voorstel vast.



De motie vreemd aan de orde van de dag van de fracties VVD, LB en CDA inzake afkoppelen
hemelwater wordt ingetrokken na de verklaring van wethouder Stam dat de kosten van een
aantal woningen in twee wijken zal worden onderzocht en de raad in januari/februari 2017 zal
worden geïnformeerd omtrent de resultaten.

Sluiting: 23.20 uur
Een uitgebreide weergave van de vergadering is te vinden in de notulen die binnenkort
beschikbaar komen.
Ho. 27/10/16
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