Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 18 december 2013
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 18 december jl. de volgende zaken
behandeld c.q. besloten (alle leden aanwezig):
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•

•

•
•
•
•
•

•

Wethouder Van der Zwaan heeft mededelingen gedaan over het geschil van de Regio
met Vivium (waarschijnlijk pas maandag aan het eind van de dag uitspraak, dus de
raadsleden zullen dat via de media moeten vernemen), het extra congres van de VNG
over het sociale domein (er lijkt een compromis tussen VNG en de staatssecretaris te
kunnen worden gesloten, in januari a.s. is er een Kamerdebat) en de stand van zaken
rond onderzoek naar asbest in de Montessorischool.
De fractie van Liberaal Laren heeft vragen gesteld over de aanbesteding
oliebollenkraam (de portefeuillehouder meldt dat het bod van € 4000,-- te laat is
ontvangen, iedereen zou eerst opnieuw moeten worden aangeschreven, maar het zeker
de bedoeling is om volgend jaar eerder en breder te publiceren) én over recente moties
in Blaricum en Eemnes m.b.t. (de financiering van) het BEL-zwembad (de
portefeuillehouder geeft aan dat het addendum bij raadsvorostel 2013/18 zeer helder
is: uiterlijk 1 januari 2014 gaat De Biezem over in het BEL-zwembad, met een
verdeelsleutel qua kosten over de 3 gemeenten; de wijze waarop de betalingen precies
geschieden is gelet op de goede verhoudingen niet uitputtend geregeld).
De VVD-fractie heeft vragen gesteld over de (toenemende) problematiek van
dwalende dementerenden in het dorp (de portefeuillehouder merkt op dat hij het
gesignaleerde probleem onderschrijft; het zal alleen maar toenemen, aanpak zal zoveel
mogelijk via de lijn Wmo consulent-wijkagent-huisarts- professionele hulp
plaatsvinden; hij neem het onderwerp mee naar het regionaal
portefeuillehoudersoverleg).
De fractie van D66 heeft aanvullende vragen gesteld over het BEL-zwembad/
(financiering van het) openhouden van De Biezem (de portefeuillehouder antwoordt
onder meer dat het in de afgelopen jaren mogelijk is gebleken om een
liquiditeitspositie op te bouwen, waarmee het mogelijk is om De Biezem langer te
exploiteren).
Wat betreft de Voortgang grote projecten meldt wethouder Van der Zwaan kort
de ontwikkelingen rond Singer (o.a. eind februari/begin maart a.s. een go/no go-besluit
bouw theater van de Commissie van Beheer, 2e concept intentieverklaring is met
directie besproken), het BEL-zwembad (o.a. second opinion sportfondsenbad is
binnen en wordt deze week verder besproken, juridisch advies Stibbe ontvangen, naar
verwachting begin januari 2014 start ‘kernteam’), en WSI (er wordt gewerkt aan een
raadsvoorstel in februari a.s.). Wethouder de Jong geeft aan dat een raadsvoorstel over
de Houtzagerij iets is vertraagd en voor februari a.s. wordt voorzien.
De raad heeft de notulen van zijn vergadering d.d. 27 november 2013, met een kleine
correctie, vastgesteld.
De raad heeft Het Brinkhuis aangewezen als ‘Huis der gemeente’ (trouwlokatie).
De gemeenteraad heeft het voorstel Modernisering Minimabeleid vastgesteld.
Tevens heeft de raad het voorstel “Bij twijfel niet inhalen – casestudie besluitvorming
verkeer” (onderzoek Rekenkamercommissie BEL) vastgesteld.
Ook heeft de raad het voorstel Herinrichting Blaricummertollaan (na stemming - 11
vóór, 4 tegen) vastgesteld. Met daarbij de toezegging van de wethouder dat begonnen
wordt zónder de bomen.
De raad heeft het voorstel Visie welzijnsbeleid vastgesteld.
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De gemeenteraad heeft de Beheersverordening begraafplaats vastgesteld. In relatie
hiertoe heeft wethouder de Jong meegedeeld dat het tijdens de commissievergadering
geconstateerde verschil in aantal graven zeer waarschijnlijk wordt veroorzaakt door
het al dan niet meetellen van de zgn. ‘urnennissen’.
Tevens heeft de raad het voorstel Ruimtelijke Ontwikkeling Crailo (na stemming - 14
vóór en 1 tegen) vastgesteld.
Het voorstel Transitiearrangement Jeugdzorg is door de raad vastgesteld.
De Belastingverordeningen 2014 zijn door de raad (na stemming, 10 vóór en 5 tegen –
met stemverklaringen m.b.t. de forensenbelasting) vastgesteld. Een motie daarbij van
Liberaal Laren en D66, waarbij het college dringend wordt verzocht om voortaan op
eenduidige en transparante wijze een stijging van het OZB-tarief te communiceren,
waarbij de effecten van de WOZ-waarde ontwikkeling, de inflatie en de autonome
stijging separaat te zien zijn, is (na stemming, 13 vóór en 2 tegen) aanvaard.
Ook heeft de raad de Legesverordening 2014 vastgesteld. Een amendement van
Liberaal Laren om het toch mogelijk te maken een abonnement op de papieren
raadsstukken te kunnen afnemen is (unaniem) aanvaard.
Het voorstel Technische wijzing Begroting 2013 t.b.v. het Jaarrekeningproces 2013 is
door de raad vastgesteld. Een motie van treurnis daarbij (in relatie tot
onzorgvuldigheden in de debiteurenadministratie) van D66, waarin wordt
geconstateerd dat de raad zijn gevoelens van treurnis tot uitdrukking moet brengen
m.b.t. de gang van zaken waar de wethouder verantwoordelijk voor is, die als
‘onzorgvuldig’ moet worden gekwalificeerd, is (na stemming - 1 vóór, 14 tegen)
verworpen.
De Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen is door de raad
vastgesteld.
Tot slot heeft de raad de lijst met ingekomen stukken en mededelingen vastgesteld,
met de aantekening dat aan het presidium wordt voorgelegd om het onderwerp Villa
Primair op enig moment te agenderen.

Eindtijd: 23.30 uur
Een uitgebreide weergave van de vergadering kunt u vinden in de notulen, die binnenkort
beschikbaar komen, en via de geluidsopname op de website.
Zw. 19/12/2013

