Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 25 mei 2016
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 25 mei 2016 de volgende zaken
behandeld c.q. besloten (13 leden aanwezig; Noud Bijvoet (D66) en Tom Pouw (VVD)
afwezig):
















Het Oranjecomité biedt bij monde van Ernst Wortel de raad een mooi fotoboek over
Laren aan, als blijk van waardering voor de goede samenwerking tussen gemeente en
comité, waarbij met name de medewerkers van de buitendienst een pluim verdienen.
D66 trakteert alle aanwezigen op beschuit met muisjes: Noud Bijvoet heeft deze week
een kleinzoon gekregen, en Nico Wegter is recent drie keer opa geworden; Proficiat!
Wethouder Ton Stam memoreert de recent verzonden memo inzake de bestuurskrachtmeting en dialoog met de bevolking.
Wethouder Leen van der Pols geeft aan dat de opvang van jongeren in het gebouw van
voormalige school De Scheper een succes is, en hij op korte termijn het gesprek met
omwonenden zal intensiveren, zodat zij goed aangesloten blijven.
Burgemeester Elbert Roest verwijst naar zijn mededelingen in commissie M&F over
de vluchtelingenopvang op Crailo, en meldt dat hedenmiddag de gemeente
Wijdemeren heeft gemeld het voornemen te hebben om later dit jaar 400 asielzoekers
op een locatie nabij Loosdrecht te huisvesten.
De fractie van de VVD heeft vragen gesteld over de subsidieregeling Huishoudelijke
Hulp (de portefeuillehouder antwoordt dat het om een aantal redenen niet wenselijk is
om de regeling terug te draaien; de Regio zal namens het college een persbericht
opstellen met een uiteenzetting van doelstellingen en invulling van de regeling) .
De fractie van de PvdA heeft vragen gesteld over (een krantenartikel m.b.t.) opvang
van vluchtelingen op Crailo (de portefeuillehouder geeft onder meer aan dat zowel hij
als wethouder Leen van der Pols voor een deel op de feiten zoals genoemd in het
artikel moeten afgaan –er is sprake van een private overeenkomst tussen COA en
provincie-, maar het COA in beginsel gaat voor een ‘sobere en doelmatige’ opvang;
gelet op bovengenoemde aankondiging van Wijdemeren en het voornemen 600
mensen op Crailo onder te brengen, komt de regio steeds meer in de buurt van de
afgesproken 1200; overigens werkt het opvangverbond zijns inziens naar behoren en
hij waardeert de ook vanavond uitgesproken steun van de raad voor het opereren van
beide portefeuillehouders in dit dossier).
Bij de ‘Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen’ wijst
(‘ambassadeur’) Wim van der Zwaan op het belang van recente ontwikkelingen rond
de Metropool Regio Amsterdam (MRA), waar ook in Laren besluitvorming over moet
plaatsvinden, en memoreert het recente Regiopodium, waar de rol van de
‘ambassadeurs’ is geëvalueerd en bleek dat Laren in deze werkstructuur wat verder
dan gemiddeld is. Maar het kan en moet beter: op een vraag van (‘ambassadeur’)
Désirée Niekus om feed-back uit de raad geeft Marcus van den Brink aan dat naar zijn
ervaring de insteek weliswaar positief is, maar de uitwerking vaak wat stroperig en
soms een gebrek aan regie kent.
Burgemeester Elbert Roest wijst vanuit de portefeuille milieu op de recente opening
van natuurbrug ‘Hoorneboeg’.
De raad heeft de notulen van zijn vergadering d.d. 26 april 2016 vastgesteld.
De raad heeft de lijst met ingekomen stukken en mededelingen vastgesteld.
De raad heeft het voorstel Bestemmingsplan Zijtak en omgeving
(Houtzagerij/Bibliotheek) –na stemming, 10 vóór en 3 tegen- vastgesteld.








Voorts heeft de raad het Beleidsplan schuldhulpverlening 2016-2019 vastgesteld.
De raad heeft tevens het voorstel Ontwerpverklaring van geen bedenkingen
Naarderstraat 35-39 –na hoofdelijke stemming, 11 vóór en 2 tegen- vastgesteld.
De raad heeft het voorstel Concept-jaarstukken 2015 en Ontwerpbegroting 2017
Werkvoorzieningschap Tomin vastgesteld.
De raad heeft ook het voorstel Zienswijze jaarstukken 2015 en begroting 2017
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vastgesteld (met een aangescherpte tekst van de
zienswijze).
Tevens heeft de raad het voorstel Zienswijze Begroting 2017 OFGV vastgesteld (met
een opmerking in de zienswijze t.a.v. de reserves).
Een motie van D66 (‘vreemd aan de orde’) inzake ‘duurzaam Laren’ is aangehouden,
zodat bespreking volgende maand plaats kan vinden met kennis van het dan aan de
raad toegezonden overzicht van reeds aangevangen en lopende activiteiten van de
gemeente m.b.t. dit onderwerp.
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