Adviezen en conclusies commissie Ruimte en Infrastructuur 22 januari 2019
Aanwezig:

Afwezig:
Voorzitter:
B&W:
Overig:
Commissiegriffier:

1.

Larens Behoud – Wim van der Zwaan en Karel Loeff
Liberaal Laren - Jacqueline Timmerman-Hamers en Maria Klingenberg-Klinkhamer
VVD – Johan de Bondt en Hans Faas
CDA – Carel van Hest en Erwin van den Berg
D66 – Andreas Grunwald
Larens Behoud – Bart Vos
D66 – Ellen Brakel en Yvonne Berghorst
Nico Wegter (D66)
Ton Stam (wethouder VVD) en Peter Calis (wethouder Larens Behoud)
Karin Loman, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling BEL Combinatie
Yolanda van Zwieten, medewerkster Ruimtelijke Ontwikkeling BEL Combinatie
Marijn den Uijl, programmamanager Fysiek Domein van de Regio Gooi & Vechtstreek
Antoinette Kroon

Opening en vaststelling agenda
De vergadering wordt om 20.02 uur geopend, de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Berichten van verhindering: leden de heer B. Vos, mevrouw E. Brakel en mevrouw Y. Berghorst
De heer Vos wordt vervangen door de heer W. van der Zwaan en mevrouw Brakel en Berghorst
worden vervangen door de heer A. Grunwald.
Spreekrecht aangevraagd bij:
agendapunt ‘Woningbouwnota “Laren, Behoud door Ontwikkeling”’

2.

Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering commissie R&I d.d. 16 oktober
2018
De lijst van adviezen en conclusies van 16 oktober 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Mededelingen
Mededeling wethouder Stam: vrijdag is het crematorium Laren geopend. Tevens diezelfde dag zeer
geslaagd sportgala gehad. Donderdag 31 januari a.s. is er een bijeenkomst in de BEL over
Openbaar Vervoer; Regio geeft een presentatie. Ook bewoners zijn hier welkom. 4 februari a.s.
themasessie voor raads- en commissieleden betreffende “energietransitie”.
Mededeling wethouder Calis: plezierig kennismakingsgesprek gehad met de nieuwe
rentmeester/directeur van het GNR, Karin Kos.

4.

Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Geen.

5.

Presentatie Stichting Gooise Tram
Presentatie is gegeven door de heer H. Landman, de heer E. van Os en
dhr. J.W. Tempelaar.

6.

Raadsvoorstellen:

6.1 Huisvestingsverordening 2019
Conclusie commissie: statushouders krijgen kennelijk nog steeds voorrang op woningzoekenden,
hoewel het wettelijk voorschrift daartoe niet meer bestaat; meer genuanceerd onderscheid in
passend toewijzen woningen; sociale woningen worden voor overgrote deel toegewezen aan
personen met urgentie.
Toezegging wethouder: de commissie nader informeren over passend toewijzen van woningen.
Advies commissie: de commissie adviseert de raad het voorstel in de raadsvergadering van
30 januari 2019 te behandelen.
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6.2 Woningbouwnota “Laren, Behoud door Ontwikkeling”
Sprekers:
- de heer P. Reichmann, inwoner
- de heer B. Oomkens, inwoner
- de heer J. van Wijngaarden, inwoner
- de heer M. Habermehl, bestuurslid Stichting Weiland
- mevrouw H. Willemsen, voorzitter belangenvereniging Harmenvosweg/Scheperbuurt
Conclusie commissie: participatieproces, dat wil zeggen optimale betrokkenheid van inwoners
terecht uitgangspunt is voor verdere planontwikkeling, verdere onderbouwing van plannen
noodzakelijk. Enkele fracties missen een welomschreven “visie” op het toekomstig woonbeleid.
Advies commissie: de commissie in meerderheid adviseert de raad het voorstel in de
raadsvergadering van 30 januari 2019 te behandelen.
6.3 Zienswijze regionale samenwerkingsagenda regio Gooi en Vechtstreek
Presentatie gegeven door Marijn den Uijl, programmamanager Fysiek Domein, van de Regio Gooien Vechtstreek.
Conclusie commissie: regionaal beleid meer focussen op beperkt aantal speerpunten onder meer
bereikbaarheid voor medische eerstelijns zorg in combinatie met andere zorg centraal stellen,
Omgevingsvisie (die in ontwikkeling is) moet meer aan de orde komen, laten zien dat de
samenwerking loont, geen snelfietsroute aan de Gooiergracht maar bijvoorbeeld Tafelbergweg
meenemen in de snelfietsroute.
Toezegging wethouder Stam: korte notitie aan de raad over actuele regionale agenda. Tevens
notitie over de snelfietspaden.
Mededeling wethouder Calis: oproep aan de raad en commissie om mee te denken hoe we de
regionale bestuurskracht kunnen versterken, vorm kunnen geven en democratisch kunnen
legitimeren.
Advies commissie: de commissie adviseert de raad het voorstel in de raadsvergadering van
30 januari 2019 te behandelen.
6.4 Ontwerp actieplan geluid Laren 2018-2023
Conclusie commissie: genoemde decibellen (70) naar beneden daar waar enigszins mogelijk,
geluidsoverlast onder meer gevolg van nabijheid snelwegen, klinkers in het dorp niet vervangen
door asfalt.
Toezegging wethouder: binnenkort wordt de raad bijgepraat over de stand van zaken GVVP.
Advies commissie: de commissie adviseert de raad het voorstel in de raadsvergadering van
30 januari 2019 te behandelen.
7.

Rondvraag
-

de heer E. van den Berg complimenteert het college.
mevrouw J. Timmerman vraagt naar het verkeersonderzoek ontsluiting Rosa Spier.

Sluiting
23:34 uur
Vastgesteld in de commissievergadering van 19 maart 2019.
Voorzitter,

Commissiegriffier,

De vergadering is per agendapunt te beluisteren via https://laren.raadsinformatie.nl/. Het besprokene is terug te
lezen in het aangekoppelde audiotranscrip
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