Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 31 oktober 2014
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 31 oktober 2014
('begrotingsbehandeling') de volgende zaken behandeld c.q. besloten (alle raadsleden
aanwezig):
• De raad heeft het voorstel Programmabegroting 2015-2018 vastgesteld (14 stemmen
vóór en 1 tegen).
(er zijn diverse stemverklaringen afgelegd, binnenkort terug te lezen in de notulen van
de vergadering)
•

De volgende moties zijn behandeld:
Aanvaard:
Een motie van de PvdA, waarbij het college wordt verzocht in overleg te treden met
het bestuur van Singer om te bezien of het mogelijk is dat de kunstcollectie van de
gemeente Laren aan Singer in bruikleen wordt overgedaan, dat Singer verantwoordelijk wordt voor het beheer van die collectie, en dat jaarlijks een significant deel
van het budget voor kunstaankoop door Singer wordt gebruikt om delen van de
genoemde collectie aan te kopen is –unaniem- aanvaard.
Verworpen:
Een motie van D66, waarbij het college wordt opgedragen de onderhandelingen met
Singer Laren te heropenen, teneinde er voor zorg te dragen dat de intentieovereenkomst en de overeenkomst m.b.t. de subsidierelatie niet worden ondertekend
door het college zolang deze overeenkomsten een zgn. ‘open-einde’clausule bevatten
is –na stemming, 2 vóór en 13 tegen- verworpen.
Een motie van LL, waarbij het college wordt verzocht bij de behandeling van de
nieuwe belastingtarieven (vast te stellen in de raadsvergadering van 17 december a.s.)
de meest recente inflatiecorrectie te hanteren van 1,25%, conform de ‘Macroeconomische verkenning 2015’ van het Centraal Planbureau, is –na stemming, 5 vóór
en 10 tegen- verworpen.

•

Afspraken:
- het college komt in maart 2015 met een concept-hervormingsagenda;
individuele bezuinigingen, zoals bijvoorbeeld de maaifrequentie, worden in het totaal
van dat hervormingsprogramma meegenomen.

•

Toezeggingen:
- totaaloverzicht leningen.
- uitzoeken juridische consequenties van eventuele temporisering van de betaling in
geval de HOV niet mocht doorgaan.
- nagaan in welke vorm investeringen en realisatie op ict-gebied van de BEL
Combinatie met de raad gedeeld kunnen worden.

Aanvangstijd: 09.00 uur
Eindtijd: 13.00 uur
Een uitgebreide weergave van de vergadering kunt u vinden in de notulen, die binnenkort
beschikbaar komen.
Zw. 31/10/2014

