Lijst van adviezen en conclusies
(Extra) Vergadering van de Commissie Maatschappij en Financiën d.d. 22 juni 2011
__________________________________________________________________
Aanwezig : VVD
mevrouw M. Polano (plv.) en de heer G. Westenburg (plv.)
Larens Behoud
mevrouw I.H. Hentenaar en de heer P.A.M. Calis
Liberaal Laren
de heer A. Visser en de heer D.J. Sakkers (plv., tot 21.00 uur)
CDA
mevrouw M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer en de heer C.J. Vos
PvdA
mevrouw M. Bakker-Snoeij en de heer A.W. Verver (plv.)
D66
de heer A.P. Bakker en de heer J.M.A. Juffermans (plv.)
Voorzitter:
de heer N.G.M. Wegter (D66)
Afwezig :
B&W
:
Overigen :
de heer Sinaasappel (Singer Laren), de heren Van Walstijn en Melssen (ad-hoc
werkgroep gemeenteraad), de heer Bielleman (Lisoba), de heer Janssen (DHV),
de heer Kooy (Jan Kooy Bouwkundig Adviesburo), en de heer Groeneveld
(Bouwtraject Projectmanagement)
Cie.griffier:
de heer T.W. Zwemmer
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1. Opening/vaststelling agenda
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij geeft aan
dat het een extra vergadering van deze commissie betreft, bedoeld om de leden de gelegenheid te
geven nog wat meer informatie te vergaren over het complexe raadsvoorstel MOUP en MEP
Singer Laren. Benadrukt zij dat het hierbij vooral om de technische aspecten gaat (technisch
rapport en second opinion), de juridische en politieke aspecten vallen buiten het kader van deze
zitting.
2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
3.

Raadsvoorstellen

3.1 MOUP en MEP Singer Laren (15)

Voor een weergave van de uitgebreide en gedetailleerde behandeling zij verwezen naar de cdrom met geluidsopname van de vergadering en de door MKW vervaardigde notulen van deze
vergadering.
Conclusie: de commissie neemt deze avond alleen kennis van de gestelde vragen en de door de
deskundigen gegeven antwoorden, verdere behandeling volgt in de vergadering van 23 juni 2011
en de raad.
4. Rondvraag
De Rondvraag wordt niet gehouden.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur en dankt alle aanwezigen voor hun inbreng.
Vastgesteld in de vergadering van de commissie Maatschappij&Financiën van 22 september
2011.
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