Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 6 juli 2015
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 6 juli jl. de volgende zaken
behandeld c.q. besloten (14 leden aanwezig; Tom Pouw (VVD) afwezig):


De raad heeft mevrouw C. (Corry) Holtslag benoemd tot raadsgriffier ad interim van
de gemeente Laren, met ingang van 7 juli 2016.



De raad heeft de Kadernota Laren 2017-2020 –na stemming, 11 vóór, 3 tegenvastgesteld.



Amendementen:



Een amendement van Liberaal Laren, waarin wordt voorgesteld om de post “Laren
aanpak Centrum’ in de tabel op pagina 4 van de Kadernota te schrappen is –na
stemming, 6 vóór en 8 tegen- verworpen.



Moties:
Motie 1: er is door het CDA een motie ingediend, waarbij het college wordt
opgedragen het initiatief te nemen om te komen tot oprichting van een
intergemeentelijk subsidiebureau Gooi en Vechtstreek. Deze is –na stemming, 10 vóór
en 4 tegen-, aanvaard.
Motie 2: een motie van Liberaal Laren, waarbij het college wordt opgedragen in de
begroting voor 2017 een voorstel tot verlaging van het tarief van de
afvalstoffenheffing van 25% op te nemen is –na stemming, 4 vóór, 10 tegenverworpen.
Motie 3: een motie van de PvdA, waarin het college wordt opgedragen op korte
termijn in HBEL-verband te onderzoeken of enkele regelingen in het sociaal domein
zodanig kunnen worden aangepast dat er meer mensen gebruik van kunnen maken en
hoe deze regelingen beter bekend gemaakt kunnen worden, en tevens te bezien of bij
de ingekochte thuiszorg rechtvaardige arbeidsvoorwaarden worden gehanteerd is –na
stemming, 4 vóór, 10 tegen- verworpen.
Motie 4: een motie van de PvdA, waarbij het college wordt opgedragen te
onderzoeken of in het kader van de personele uitbreiding (bij dienst SoZa HBEL) weer
een loketfunctie voor sociale zaken in het BEL-kantoor gevestigd kan worden is wel
besproken, maar na behandeling ingetrokken.
Motie 5: een motie van D66, waarbij het college wordt verzocht in de Kadernota
2017-2020 een incidenteel budget beschikbaar te stellen van € 100.000,-- (stelpost, als
kader) om de eerste fase van de motie Laren Duurzaam tot de begroting 2018 uit te
voeren, financiering te vinden door dit incidentele bedrag te putten uit de incidentele
opbrengst van het bibliotheekterrein (€ 880.000,--), en de benodigde activiteiten direct
na het zomerreces te starten, is –na stemming, 6 vóór, 8 tegen- verworpen.



Overige Toezeggingen:
- De wethouder financiën beraadt zich er nog over of hij een reactiebrief aan de
Provincie stuurt n.a.v. hun brief over de financiële positie (overigens géén
aanleiding voor preventief toezicht) van de gemeente; áls die brief er komt, zal
deze eerst worden gedeeld met de raad.

- Bij de begroting zal de wethouder financiën een notitie aanbieden waarin onder
meer wordt ingegaan op de verhouding tussen een zekere kwetsbare kant aan de
solvabiliteit enerzijds, en een robuust weerstandsvermogen anderzijds, alsmede op
de discussie over een mogelijke uitgebreidere reserve t.b.v. het sociaal domein.
- De portefeuillehouder openbare ruimte zal de raad een notitie sturen over de stand
van zaken m.b.t. het wegenonderhoud in de gemeente.
- Een raadsvoorstel over (de exploitatie van) het raadhuis zal komend najaar aan de
raad worden gezonden.
Eindtijd: 23:30 uur
Een uitgebreide weergave van de vergadering kunt u vinden in de notulen, die binnenkort
beschikbaar komen.
Zw. 07/07/16

