Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 27 maart 2013
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 27 maart jl. de volgende zaken
behandeld c.q. besloten (12 leden aanwezig; mevrouw M.C. Kromme en mevrouw J.
Timmerman-Hamers –beiden Liberaal Laren- en de heer P.A.M. Calis –Larens Behoudafwezig):
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•

•
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Wethouder Van der Zwaan heeft mededelingen gedaan over Maggy Lekeux (hopelijk
in september a.s. over naar nieuw onderkomen), mogelijke verhuizing dierenasiel naar
Amersfoort (is wel degelijk binnen de regelgeving), er wordt een uitnodiging aan
Larense kunstenaars gedaan om een ontwerp voor een portret van de nieuwe koning in
te sturen, waarna het presidium –met behulp van deskundige adviseurs- de keuze
maakt welk wordt uitverkoren, en het besluit van de (3) colleges tot een verlaging van
2,5% op de te verlenen subsidies voor 2014.
Wethouder de Jong heeft meegedeeld dat uit berichtgeving blijkt dat de tarieven van
de begraafplaats in Laren weliswaar fors hoger zijn geworden, maar dat dit in
vergelijking met menig andere gemeente nog altijd op een zeer redelijk bedrag
uitkomt.
Burgemeester Roest doet mededeling van de voorgenomen selectie van een
jongerenburgemeester, de ongelukkige (procedurele) gang van zaken rond de recente
brand in Eemnes (er wordt zeer druk gewerkt aan een convenantstekst, zodat Laren en
Blaricum voortaan wel worden betrokken; uitkomst wordt met raad gedeeld), en het
terugtreden van de gemeentesecretaris i.v.m. persoonlijke omstandigheden.
Mevrouw Bakker verzoekt de wethouder te bevestigen dat hij met zijn collega’s uit
Eemnes en Blaricum in overleg is over vestiging van een eventueel uitgiftepunt van de
Voedselbank in de BEL-gemeenten; hetgeen wethouder Van der Zwaan bevestigt.
Wat de voortgang grote projecten betreft rapporteert de heer Westenburg over recente
bijeenkomsten in het Gewest, over de bestuurlijke toekomst in de Gooi en
Vechtstreek; het is thans wachten op de aanbevelingen van de heer Winsemius, dit
rapport wordt verwacht in mei a.s.
De raad heeft de notulen van zijn vergadering d.d. 27 februari jl., met een kleine
correctie, vastgesteld.
De raad heeft het voorstel Verklaring van geen bedenkingen project Reconstructie
N525 –na stemming, 11 vóór en 1 tegen- vastgesteld. Daarbij is een motie van de
VVD aangenomen -11 vóór en 1 tegen- waarbij het college wordt verzocht de
inspanningsverplichting op zich te nemen om te bewerkstelligen dat de provincie c.q.
de IBP-partners in de besluitvorming rekening houden met de gesloten
overeenkomsten tussen de Staat der Nederlanden en dhr. Brouwer en andere
omwonenden inzake geluidschermen langs en ter hoogte van de toerit van de A1
richting Amersfoort, er bij de provincie c.q. de IBP-partners op aan te dringen dat in
de planontwikkeling alsnog de verbreding van het stukje N525, richting Hilversum, ter
hoogte van Hilversumseweg 37 wordt opgenomen, én deze motie als uitdrukkelijke
wens in te brengen in het overleg met de provincie en de overige IBP-partners en de
raad te informeren over de uitkomst van dat overleg. Tevens is een motie van de PvdA
aangenomen -11 vóór en 1 tegen-, waarbij het college wordt opgedragen een
onderzoek de laten uitvoeren naar de mogelijkheden, effectiviteit en kosten van het
aanbrengen van een geluidwerende voorziening (bv. een aarden wal in combinatie met
een laag scherm) ter hoogte van de afrit bij de A1.
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Een motie van D66+ Liberaal Laren, waarbij het college wordt verzocht met IBP en
Provincie opnieuw in overleg te treden waarbij het totaalpakket aan bezwaren aan de
orde komt en deze te ondervangen, de raad daarover te informeren en in overleg met
hem eventueel noodzakelijke vervolgstappen te ondernemen, is na stemming -11
tegen, 1 vóór- verworpen. Tevens is een motie van D66, waarin de portefeuillehouder
wordt gevraagd documenten m.b.t. de mediation nog tijdens de vergadering te
overleggen, is na stemming -4 vóór, 8 tegen- verworpen.
Tevens heeft de raad het voorstel Herinrichting Blaricummertollaan –na stemming, 10
vóór en 2 tegen- vastgesteld. Daarbij heeft de wethouder toegezegd met zijn collega in
Blaricum nog eens te bespreken of de voorgenomen aanleg van het voetpad wel echt
nodig is.
De raad heeft de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning vastgesteld.
Ook heeft de raad het voorstel Bestuursopdracht ‘Op weg naar dubbellaags ZOAB op
de rijksweg A27’ vastgesteld. Overigens onder toevoeging van het kader dat het thans
sec om de bestuursopdracht gaat en er géén financiële consequenties zijn voor Laren –
en indien ze er onverwachts wel mochten zijn, dan worden zij vóóraf aan de raad
voorgelegd.
De raad heeft een (raadsbrede) motie ‘vreemd aan de orde’ van de vergadering
behandeld en -unaniem- aanvaard; daarbij wordt het college onder meer opgedragen te
bevorderen dat de stuurgroep voorstellen presenteert over de lopende
aanbestedingsprocedure en daarnaast overleg voert met het bestuur van Stichting
Binnensportaccomodaties Laren over de recent door haar ingediende plannen; en zo
mogelijk over dit alles in mei a.s. voorstellen doet aan de gemeenteraden, ter verdere
besluitvorming over dit onderwerp.
Tot slot heeft de raad de lijst met ingekomen stukken en mededelingen vastgesteld.

Eindtijd: 23.25 uur
Een uitgebreide weergave van de vergadering kunt u vinden in de notulen, die binnenkort
beschikbaar komen, en via de geluidsopname op de website.
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