Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 5 juli 2017
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 5 juli jl. het volgende behandeld / besloten
(aanwezig 13 leden):



De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Alle aanwezigen worden welkom geheten. Er is een
bericht van verhindering ontvangen van raadslid Klingenberg-Klinkhamer. De ontvangen vragen van
de fractie van LB inzake de begraafplaats zullen vóór het reces schriftelijk worden beantwoord. Voor
agendapunt 3.3, Kadernota 2018-2022, zijn twee moties en een amendement ontvangen. Daarnaast is
een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ ontvangen inzake bomenkap. De motie wordt toegevoegd
als agendapunt 3.4. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.



Wethouder Stam deelt mee dat op 4 juli een gezamenlijke bijeenkomst met raadsleden van Hilversum,
Gooise Meren en Laren heeft plaatsgevonden in het gemeentehuis van Hilversum inzake de
gezamenlijke aankoop van het Crailo-terrein. Een korte presentatie wordt gegeven.
Burgemeester Roest deelt mee dat de vertrouwenscommissie van de gemeente Bloemendaal hem
heeft voorgedragen voor het ambt van burgemeester in die gemeente. Naar verwachting zal de
installatie plaatsvinden op 6 september aanstaande. De vergadering wordt kort geschorst teneinde alle
aanwezigen de gelegenheid te geven betrokkene te feliciteren.
Peter Calis deelt mee dat Sean Bogaers de plaats van Ernst Wortel zal innemen. In de raad van
september wordt een voorstel voorgelegd.



De raad besluit conform het voorstel ‘Exploitatie Raadhuis Laren’.



De raad besluit conform het voorstel ‘Jaarrekening gemeente Laren 2016’ met 11 stemmen voor en 2
stemmen tegen.



Bij agendapunt ‘Kadernota 2018-2022’ wordt een amendement ingediend door D66. Strekking van
het amendement: structureel 42.500 euro beschikbaar stellen voor de uitvoering van de op 29 juni
2016 aangenomen motie van D66, waarbij aansluiting bij Eemnes en deelname van Blaricum
uitgangspunt is. Het amendement wordt unaniem aanvaard. Het geamendeerde voorstel wordt
unaniem aanvaard.
De motie van D66 en PvdA inzake subsidie schoolactiviteiten wordt met 6 stemmen voor en 7
stemmen tegen verworpen. Strekking van de motie: een subsidie van maximaal 2500 euro per jaar
beschikbaar stellen voor schoolactiviteiten in zwembad De Biezem en de andere BEL-gemeente
oproepen eenzelfde subsidiebedrag ter beschikking te stellen. Raadslid Van den Berg legt een
stemverklaring af.
De motie van D66 inzake Onconventionele Maatwerk Oplossingen (OMO) wordt met 3 stemmen
voor en 10 stemmen tegen verworpen. Strekking van de motie: een fonds voor OMO inrichten vanuit
de reserve Wmo, een OMO-functionaris aanstellen en de financiële gevolgen door middel van een
raadsvoorstel meenemen in de begroting van 2018.
De opgestelde motie van de VVD, LB en LL inzake een structurele verhoging van het budget voor
BOA-capaciteit wordt niet ingediend nadat is verklaard dat het college zich kan vinden in dit
standpunt.



De motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ van de VVD wordt unaniem aanvaard. Strekking van de
motie: in de omgevingsvergunning opnemen respectievelijk de vergunninghouder meedelen en laten
bevestigen dat geen bomenkap op het terrein Hector Treublaan mag plaatsvinden dan nadat de
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omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden. Raadslid Timmerman-Hamers legt een
stemverklaring af.
Sluiting: 23.20 uur
Een uitgebreide weergave van de vergadering is te beluisteren op de gemeentelijke website of te lezen in de
notulen die binnenkort beschikbaar komen.
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