Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 15 december 2014
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 15 december jl. de volgende zaken
behandeld c.q. besloten (alle leden aanwezig):
•

•
•

Burgemeester Elbert Roest heeft mededeling gedaan dat een eerder aangekondigd
subsidie van de Provincie t.b.v. sanering grond Torenlaan helaas niet beschikbaar
blijkt te zijn.
De raad heeft de geheimhouding bekrachtigd van de bijlage bij de memo d.d. 4
december 2014 inzake grondexploitaties (na stemming, 12 vóór en 3 tegen).
De gemeenteraad heeft het voorstel Wijziging Programmabegroting 2015-2018 –na
stemming, 11 vóór, 4 tegen- vastgesteld.
Daarbij is een motie van VVD en CDA, waarbij het college wordt opgedragen om:
- in de voorjaarsnota 2015 aan de raad voorstellen op te nemen waarbij:
o alle subsidies zonder uitzondering kritisch zullen zijn onderzocht en in zeer
aanzienlijke mate zullen zijn teruggebracht;
o op basis van de cijfers over het 1e kwartaal 2015 inzicht zal worden gegeven in
de ontwikkeling van de kosten binnen het Sociaal Domein, zodat zo nodig
bijsturingen kunnen plaatsvinden om binnen het ter beschikking gestelde
budget te blijven;
o een kritische analyse is gemaakt van alle grote ontvangers van tekortbijdragen
(WSI, zwembad en Singer Laren), met als uitgangspunt dat ook zij zullen
moeten gaan bijdragen aan het terugdringen van de structurele tekorten van de
gemeente;
o een plan is ontwikkeld voor de huisvesting van raad en gemeentebestuur in
samenhang met het fors terugdringen van bestuurskosten;
- in het eerste kwartaal van 2015 met de raad een serieuze en diepgaande discussie
aan te gaan over de zelfstandigheid en andere vormen van bestuurlijke
samenwerking zoals fusie, en
- structurele overschotten op de begrotingen na 2015 bij voorrang te gebruiken om
de OZB-lasten te verlagen, zodat over de periode 2015-2018 deze lasten
gemiddeld niet harder zullen zijn gestegen dan het inflatiepercentage over deze
periode; na stemming -11 vóór, 4 tegen- aanvaard.
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