Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 29 juni 2016
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 29 juni 2016 de volgende zaken
behandeld c.q. besloten (alle leden aanwezig):













De burgemeester memoreert de 80e verjaardag van raadslid Wim van der Zwaan, die
door de aanwezigen wordt toegezongen en met een mooi boekt wordt bedacht;
proficiat!
Er is voor alle raads- en collegeleden een cd met een bijzondere orkestratie van de
Matthäus Passion, zoals dit voorjaar uitgevoerd in de Sint Jansbasiliek; als dank voor
het vele werk in de afgelopen maanden.
Bij de vaststelling van de agenda wordt besloten dat het agendapunt aanbesteding
accountant aan het eind van de avond in beslotenheid wordt behandeld (i.v.m. nog
lopende gunningsprocedure en samenwerking met andere gemeenten; op 8 juli a.s.
wordt alles openbaar). Voorts besluit de raad op advies van zijn commissie R&I dat
punt 7.8 (Bestemmingsplan Crailo Oefencentrum) i.v.m. recente ontwikkelingen
vervalt. Gelet op de grote belangstelling op de publieke tribune wordt voorts besloten
om het agendapunt inzake BP Zevenend-Postiljon als eerste raadsvoorstel te
behandelen.
Wethouder Ton Stam geeft aan dat recent het beroepschrift van omwonenden tegen
vaststelling van BP scouting Maggy Lekeux ter kennisname aan de raad is gezonden,
er inmiddels prestatieovereenkomsten met de woningbouwverenigingen (inzake
sociale huurwoningen) zijn gesloten, schetst het overleg met de provincie over de
situatie rond de N525 ter hoogte van La Place (er komt meer en betere 50 km/u
signalering), kondigt aan dat binnenkort de eerste wijken worden aangewezen in het
kader van de maatregelen in het beleidsplan wateroverlast, en geeft een overzicht van
gepleegde acties door met name de brandweer om de recente wateroverlast
beheersbaar te houden.
Wethouder Tijmen Smit verwijst naar een mededeling in cie. M&F van vorige week,
inzake de door de gemeente gewonnen rechtszaak over de precarioheffing, met de
aantekening dat er nog wel duidelijkheid moet komen over met name de precieze
metrage die in rekening kan worden gebracht; het leidt op dit moment dus ook niet tot
een aanpassing van de jaarrekening.
Voorts wijst hij naar een eerder vandaag rondgestuurde mail met nadere informatie
over het proces en communicatie m.b.t. het bestuurskrachtonderzoek van de
provincie.
Burgemeester Elbert Roest meldt dat de recent aangekondigde opvang van
vluchtelingen op Ter Sype bij Loosdrecht niet doorgaat, en er in de regio vooralsnog
dus alleen overeenstemming is over de opvang van 600 mensen op Crailo.
De fractie van Larens Behoud heeft vragen gesteld over groen in het dorp en met name
enige verfraaiing en kleur bij de entrée ervan, vergelijkbaar met Eemnes (de
portefeuillehouder antwoordt dat hij dit idee omarmt, uiteraard mits adequate
financiële dekking wordt gevonden; het zal voorts ook bij de centrumvisie worden
betrokken. De fractie geeft aan dat er vooral aan een faciliterende rol voor de
gemeente wordt gedacht, bv. hoveniers de mogelijkheid bieden om hun creativiteit in
een aantal perken ten toon te stellen en op die manier de gewenste verfraaiing te
realiseren).
Bij de ‘Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen’ wijst
burgemeester Elbert Roest op het recent toegezonden voortgangsbericht inzake het
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en geeft wethouder Ton Stam aan dat de regionale woonvisie volop in ontwikkeling is
en wellicht in september of oktober a.s. aan de raad wordt toegezonden.
De raad heeft de notulen van zijn vergadering d.d. 25 mei 2016 vastgesteld. N.a.v. een
vraag van Wim van der Zwaan geeft wethouder Tijmen Smit aan dat een raadsvoorstel
inzake de Metropool Regio Amsterdam (MRA) zorgvuldig wordt voorbereid en
daarom pas in september a.s. wordt aangeboden aan de raad; het verzoek om een
informatieavond voor raads- en commissieleden over de MRA te houden wordt door
het college in beraad genomen.
De raad heeft de lijst met ingekomen stukken en mededelingen vastgesteld. Op een
vraag van Bart de Nie n.a.v. III-14 (memo college over bestuurskrachtonderzoek en
dialoog met bevolking) om te bevorderen dat de raad hier meer bij betrokken wordt,
zegt wethouder Tijmen Smit toe dit verzoek aan de provincie over te brengen.
Het Bestemmingsplan Zevenend/Postiljon 2015 is –na hoofdelijke stemming, 13 vóór
en 2 tegen-, door de raad vastgesteld. Mét daarbij een amendement van VVD en
Larens Behoud –na stemming, 12 vóór en 3 tegen- om de zienswijzennota met enkele
aspecten aan te vullen.
De raad heeft ook het voorstel Hart van Laren ‘Wijzer Vooruit’ vastgesteld. Met
daarbij een toezegging van de wethouder voortaan een meerjarenperspectief bij de
begroting van Hart van Laren aan te bieden.
De raad heeft het verzoek van de griffier om eervol ontslag (i.v.m. aanvaarding
griffierschap in Heerlen) ingewilligd.
Voorts heeft de raad het voorstel partiële toetreding Eemnes tot GR Regio
Gooi&Vechtstreek vastgesteld.
De raad heeft tevens het voorstel Jaarstukken Laren 2015 (unaniem) vastgesteld. Een
amendement van Liberaal Laren, waarbij wordt voorgesteld het gehele voordelig
resultaat sociaal domein van ruim 8 ton aan de reserve sociaal domein toe te voegen, is
–na stemming, 4 vóór en 11 tegen, verworpen. Een motie van D66, met wat
uitgebreidere overwegingen maar overigens een vergelijkbare strekking is –na
stemming, 4 vóór, 11 tegen- verworpen.
De raad heeft het voorstel Zienswijze Laren jaarrekening 2015 / begroting 2017 BEL
Combinatie –na stemming, 14 vóór en 1 tegen- vastgesteld. Een amendement van D66
en Liberaal Laren, waarbij wordt voorgesteld wél een zienswijze m.b.t. de
jaarrekening in te dienen, namelijk met verwijzing naar de wettelijke onjuistheid van
wijziging (ná afloop van het boekjaar) van lineaire afschrijving van gebouwen naar
annuïteit, is –na stemming, 5 vóór en 10 tegen- verworpen. De toezegging van de
wethouder om de correspondentie met de accountant hierover –die meent dat deze
afschrijvingsmethodiek wél is toegestaan- is nog dezelfde avond ingevuld.
De gemeenteraad heeft het voorstel Jaarrekening ’15 en Liquidatieverslag Regionaal
Bureau Leerlingzaken vastgesteld.
Het voorstel van de Rekenkamer Onderzoek ‘Zicht op de civil society in de BELgemeenten’ is door de raad –na stemming, 1 vóór en 14 tegen- verworpen.
De raad heeft het voorstel Zienswijze jaarrekening 2015 en begroting 2017 Regio
Gooi&Vechtstreek vastgesteld.
Een (uit mei jl. aangehouden) motie van D66 (‘vreemd aan de orde’) inzake
‘duurzaam Laren’ is -met kennisname van het aan de raad toegezonden overzicht van
reeds aangevangen en lopende activiteiten van de gemeente- behandeld en –na
stemming, 14 vóór en 1 tegen- aanvaard.







Een motie van Larens Behoud (‘vreemd aan de orde’) om op ‘coming out day’ (11
oktober) de regenboogvlag op het raadhuis te laten wapperen is –na stemming, 11
vóór en 4 tegen- aanvaard.
Een motie van D66 (‘vreemd aan de orde’) om op bv. 9 mei/Schumandag de Europese
vlag op of bij het raadhuis te laten wapperen is –na stemming, 6 vóór en 9 tegen
verworpen.
Een motie van D66 (‘vreemd aan de orde’) m.b.t. overleg met betrokken instanties en
bezinning over de toekomst van het Crailo-terrein is –unaniem- aanvaard.
Een motie van Larens Behoud (‘vreemd aan de orde’) inzake (verbetering van) de
situatie voor vluchtelingen op AZC Crailo is –unaniem- aanvaard.
Een motie van het CDA (‘vreemd aan de orde’) zijnde een oproep aan Provinciale
Staten van Noord-Holland om zich te herbezinnen op zijn rol in de ruimtelijke
ordening –in het licht van de uitgangspunten van de Wro en de nieuwe
Omgevingswet- is – na stemming, 13 vóór en 2 tegen- aanvaard.

Eindtijd: 23:20 uur (openbare deel)
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