Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 29 februari 2012
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 29 februari jl. de volgende zaken
behandeld c.q. besloten (13 leden aanwezig, mevrouw M. Polano en de heer B.C. de Nie
afwezig):
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De raad van Laren heeft bij monde van zijn vice-voorzitter en ‘nestor’ –dhr. Worteluitgesproken met ontsteltenis kennis te hebben genomen van het ski-ongeluk dat prins
Friso heeft getroffen en prinses Mabel, de kinderen, koningin Beatrix en de hele
koninklijke familie zijn medeleven te betuigen en veel sterkte toe te wensen in deze
zware tijd.
Wethouder Van der Zwaan heeft onder meer mededelingen gedaan over het terrein
van AZC Crailo (de provincie onderzoekt momenteel welke gebouwen na oplevering
door het COA alvast gesloopt kunnen worden, mede om incidenten als brandstichting
en kraak te voorkomen en wil het vertrek van het COA aangrijpen om een start te
maken met de herontwikkeling van het gebied) en over het feit dat er gelukkig geen
schade is aan Larense schilderijen als gevolg van de brand in het kunstmuseum van
Föhr
Burgemeester Roest heeft mededeling gedaan van het terugtreden van mevrouw M.
Schouten-de Boer als wethouder van Eemnes en verwijst naar recent aan de raad
toegezonden memo’s over de bezuinigingen bij de brandweer en de financiële
verantwoording van de grote brand in Laren afgelopen najaar.
Wethouder de Jong wijst op de aan de raad gezonden memo over de stand van zaken
rond de herontwikkeling gemeentehuis -waarover binnenkort een voorstel volgt-, en
maakt melding van een recent gesprek met de woningbouwvereniging over
huurwoningen aan de Smeekweg (zodra er overeenstemming is, volgt hierover een
memo aan de raad). Voorts geeft hij desgevraagd aan dat de werkzaamheden aan de
kruising op de Brink voorspoedig verlopen, onder meer omdat er af en toe op zaterdag
wordt doorgewerkt.
De fractie van D66 heeft vragen gesteld over (juistheid van de bepaling van) de WOZwaarde (de portefeuillehouder antwoordt dat hij van mening is dat een en ander juist is
geschied; hij zal het technische antwoord op papier zetten en aan de raad zenden en
biedt tevens aan het uitvoerende bureau een precieze uitleg te laten verzorgen aan raad
of commissie).
De fracties van CDA en Liberaal Laren hebben vragen gesteld over een
buurtbijeenkomst m.b.t. de invulling van het perceel van houthandel Van Dijk (de
portefeuillehouder antwoordt dat er sinds de mededeling aan de raad medio vorig jaar
over verkennende gesprekken door het college niets aan dit project is gedaan; conform
de toen gemaakte toezegging zal er door het college ook geen enkele vervolgstap
worden gedaan voordat dit met de raad gedeeld is. In aanvulling benadrukt raadslid
dhr. Westenburg dat hij op genoemde bijeenkomst aanwezig was als omwonende).
De fractie van Liberaal Laren heeft vragen gesteld over de noodzaak van bomenkap
aan de Rijksweg Oost (de portefeuillehouder geeft aan dat een ander wordt uitgevoerd
conform gemaakte afspraken met Rijkswaterstaat en omwonenden).
Wat de voortgang grote projecten betreft wijst de burgemeester op de werkzaamheden
van het WSI-project die volop in uitvoering zijn (opening Koningskinderen op 10
maart a.s.) en de afrondende werkzaamheden aan het bergbezinkbassin; een finale
rapportage aan de raad daarover volgt binnenkort.
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De raad heeft de notulen van zijn vergadering d.d. 21 december jl., met een enkele
correctie, vastgesteld. Daarbij hecht de fractie van Liberaal Laren eraan dat thans
wordt vermeld dat zij wordt geacht tegen de agendapunten 6.12
(Belastingverordeningen) en 6.13 (Legesverordening) te hebben gestemd; de
afhamering van beide onderwerpen ging te snel om dit duidelijk te maken.
De raad heeft mevrouw P.E.H. Habets benoemd tot en beëdigd als lid van de
Rekenkamercommissie Laren.
De raad heeft het voorstel Beleids- en uitvoeringsregels Maatschappelijke
Ontwikkeling vastgesteld.
De raad heeft de gewijzigde Verordening materiële en financiële gelijkstelling
onderwijs gemeente Laren 2012 –na stemming, 8 vóór en 5 tegen- vastgesteld.
Een motie (toegevoegd aan de agenda) van alle fracties, met een oproep aan het
college om zich –met andere gemeenten in de regio- maximaal in te zetten voor
behoud van dagblad De Gooi & Eemlander als onafhankelijk nieuwsmedium, is
unaniem aangenomen.
Tevens heeft de gemeenteraad een motie (toegevoegd aan de agenda) van alle fracties,
waarbij het college wordt verzocht er alles aan te doen om de gemeente Amsterdam
als partner van Stg. Gooisch Natuur Reservaat te behouden, incl. de financiële
verplichtingen die aan dit partnerschap zijn verbonden, unaniem aangenomen.
Een motie van de fracties van D66 en PvdA (toegevoegd aan de agenda), waarbij het
college wordt opgedragen de PVV te verzoeken het door hen opengestelde meldpunt
(m.b.t. Midden- en Oost Europeanen) niet van toepassing te verklaren voor klachten
uit de gemeente Laren en de motie door te zenden aan alle Tweede Kamerfracties en
alle gemeenteraden is –na stemming, 2 vóór en 11 tegen- verworpen.
Een motie van D66 (toegevoegd aan de agenda), waarbij het college wordt verzocht in
de Kadernota 2013 en bij de begrotingsbehandeling 2013 een deel van het surplus aan
GAD-gelden alsnog direct aan de burgers terug te geven door verlaging van
gemeentelijke belastingen en het andere deel in de afvalstoffenreserve op te nemen is
-na stemming, 2 vóór en 11 tegen- verworpen.
Tot slot heeft de raad de lijst met ingekomen stukken en mededelingen vastgesteld,
met toezeggingen van het college om de raad op de hoogte te houden van de
voortgang m.b.t. een op de lijst vermeld bezwaarschrift (III-9) en een brief van de
VROM-Inspectie inzake een quick scan uitvoering asbesttaken (II-9)

Eindtijd: 22.15 uur.
Een uitgebreide weergave van de vergadering kunt u vinden in de notulen, die binnenkort
beschikbaar komen.
Zw. 01/03/12

