Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 29 mei 2013
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 29 mei jl. de volgende zaken
behandeld c.q. besloten (14 leden aanwezig; de heer L.J.M. Janssen –Larens Behoudafwezig):
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Wethouder Van der Zwaan heeft gewezen op de informatieavond voor de drie raden
over de decentralisaties in het sociale domein.
Burgemeester Roest deelt mee dat hij donderdag 30 mei 2013 aanwezig is bij de
behandeling in de rechtbank van de comparitie tussen GNR en gemeente Amsterdam.
De fractie van het CDA heeft vragen gesteld over controle op de herplantplicht van 2
bomen op het Zevenend (in de vergunning staat dat de bomen binnen 2 jaar na het
onherroepelijk worden van de vergunning geplant dienen te zijn, in casu kan pas in
januari a.s. gehandhaafd worden; onderzocht wordt of in toekomstige gevallen de
termijn teruggebracht kan worden tot 1 jaar) en over het collegebesluit om de raad een
bestuursopdracht inzake ontwikkeling van het terrein houtzagerij/bibliotheek voor te
leggen (er is binnen het college inhoudelijk geen verschil van mening, de
burgemeester heeft alleen aandacht gevraagd voor de thans beperkt beschikbare
capaciteit om nog een flink project op te pakken; of dit gebeurt wordt in juni aan de
hand van de voorgestelde bestuursopdracht in commissie en raad besproken).
Wat de voortgang grote projecten betreft zijn geen bijzonderheden te melden.
De raad heeft de notulen van zijn vergadering d.d. 24 april jl., met een kleine correctie,
vastgesteld.
De raad heeft het voorstel, incl. addendum, BEL-zwembad vastgesteld. Daarbij is een
motie van de VVD en Liberaal Laren, waarbij het college wordt opgedragen
randvoorwaarden op te stellen, erop gericht om de exploitatie van het nieuwe bad
binnen het gestelde budget te houden wel behandeld maar uiteindelijk ingetrokken na
de verzekering dat het college dit nauwgezet zal bewaken (en het vertrouwen daarin
van de raad).
Tevens heeft de raad het voorstel inzake Wijziging Gemeenschappelijke Regeling
Gooi en Vechtstreek vastgesteld.
De raad heeft het voorstel Milieubeleidsplan 2013-2016 en Milieuprogramma 2013
vastgesteld.
Ook heeft de raad het voorstel Zienswijze Begroting 2014 en Meerjarenraming 20152017 GR Veiligheidsregio vastgesteld.
De gemeenteraad heeft het voorstel Ontwerp-actieplan geluid vastgesteld.
Tevens heeft de raad het voorstel Zienswijze Begroting 2014 en meerjarenraming
2015-2017 Gewest Gooi en Vechtstreek vastgesteld.
Tot slot heeft de raad de lijst met ingekomen stukken en mededelingen vastgesteld.
Daarbij is afgesproken dat in het presidium over mogelijke agendering van stuk I-1
(jaarrekening ’12 en begroting ’14 RBL) wordt gesproken en heeft de wethouder
toegezegd direct contact op te nemen met een inwoner van Laren n.a.v. een brief met
klachten over verkeersveiligheid en het uitlaten van honden.

Eindtijd: 22.25 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. 30/05/2013

