Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 29 mei 2012
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn extra vergadering van 29 mei jl. de volgende zaken
behandeld c.q. besloten (13 leden aanwezig, mevrouw I.H. Hentenaar-Messcher en de heer J.
Werner afwezig):
•

Wethouder de Jong heeft aangegeven dat de zgn. mei-circulaire nog niet is
verschenen, de effecten van het Lente-akkoord (en uiteraard van de komende
verkiezingen) nog niet duidelijk, en er dus nog veel onzekerheden zijn;
meegenomen is alles wat tot op heden bekend is, hetgeen tot een sluitende Kadernota
heeft geleid.

•

De raad heeft de Kadernota 2013-2016 –na stemming 12 vóór, 1 tegen- vastgesteld.

•

Amendementen en Moties zijn uiteindelijk niet ingediend, wel heeft het college
toegezegd in de Kadernota alsnog een pm-post te verwerken t.b.v. het Singer-theater
en een BEL-zwembad. Deze pm-post zal in de begroting nader worden uitgewerkt.

•

Overige Toezeggingen:
- het college verstrekt een totaaloverzicht van alle leningen (inclusief rentepercentage
en looptijden), incl. nog te verwachten af te sluiten leningen;
- het college zal bekijken of de vegetatie in de openbare ruimte zoals in het Postiljon
aangebracht, ook elders in de gemeente kan worden aangelegd;
- het college heeft bevestigd dat deze zomer een finale rapportage van ‘operatie
Bergbezinkbassin’ aan de raad wordt gezonden;
- het college stuurt de raad binnenkort een notitie over de afvalstoffenheffing, met
name in relatie tot het nieuwe contract m.i.v. 2015 (leidt waarschijnlijk tot een
besparing voor de gemeente in dat jaar);
- de bezuinigingskaart inzake het terugbrengen van de maaifrequentie zal –met het oog
op de te verwachten reacties- nog eens in een commissie of het presidium worden
besproken;
- het kostenplaatje van de te renoveren speelplaats aan de Goossen de Witstraat
(nu € 40.000,--) zal nog eens kritisch doorlopen worden, en in het kader van de
komende begroting nader worden gespecificeerd.

Eindtijd: 22:20 uur.
Een uitgebreide weergave van de vergadering kunt u vinden in de notulen, die binnenkort
beschikbaar komen.
Zw. 30/05/12

