Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 29 oktober 2014
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 29 oktober jl. de volgende zaken
behandeld c.q. besloten (14 leden aanwezig; Maria Klingenberg (CDA) afwezig):
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Een niet alledaagse opening van de vergadering: raad en college hebben het
(afwezige) raadslid Maria Klingenberg –via de mobiele telefoon- ter gelegenheid van
haar 60e verjaardag toegezongen; en het klonk nog mooi ook ☺…proficiat!
Wethouder Tijmen Smit heeft de raadsleden geattendeerd op een mailing en brochure
over een binnenkort te houden bijeenkomst van de Metropoolregio Amsterdam, en
kondigt een mailing aan ter verkrijging van input over de evaluatie van i-locator,
innovator etc. in onze regio.
Wethouder Ton Stam heeft mededelingen gedaan over het akkoord van Blaricum en
Laren met Rijkswaterstaat en het waterschap inzake het slibvervoer in onze dorpen, en
maakt melding van een recent ongeluk in het tunneltje bij LaPlace; er is op dit moment
intensief en indringend overleg met de Provincie (eigenaar) om de situatie te
verbeteren.
Erwin van den Berg heeft kort de voortgang van de werkzaamheden van de tijdelijke
werkgroep doorontwikkeling bestuurlijke verhoudingen van de Veiligheidsregio Gooi
en Vechtstreek geschetst, waarin hij namens de raad zitting heeft; er zullen nog enkele
bijeenkomsten volgen, waarbij met name naar (versterking van) de rol van de raad zal
worden gekeken.
Désirée Niekus meldt dat zij –met Ingrid Hentenaar- recent naar een zeer waardevolle
informatiebijeenkomst over het zgn. persoonsgebonden budget (pgb) is geweest, met
daarbij een oproep om de informatie op de website van de gemeente hierover te
verduidelijken.
Burgemeester Elbert Roest doet mededelingen over het feit dat een cassatiedagvaarding is uitgebracht in de zaak tussen GNR en de gemeente Amsterdam, uit
overleg met het COA blijkt dat er zeer waarschijnlijk geen heropening van een
asielzoekerscentrum in Laren komt, en in de Regio druk wordt gewerkt aan de
invulling van agenda’s voor de raad (onder meer aanpassing van de frequentie van
portefeuillehouders-overleggen en het vaker houden van informatieavonden over
regionale thema’s; een idee is voorts om voor bepaalde thema’s werkgroepen te
formeren waarin bv. 2 leden uit elke raad zitting hebben).
Wat betreft de Voortgang grote projecten heeft wethouder Tijmen Smit meegedeeld
dat de cie. van Beheer Singer Laren heeft ingestemd met de te sluiten overeenkomsten
met de gemeente.
Er zijn geen meldingen uit het Regionaal PfhOverleg Sociaal Domein.
De raad heeft de notulen van zijn vergaderingen d.d. 24 en 29 september, met een
enkele correctie, vastgesteld.
De raad heeft de geheimhouding van aanvullende stukken d.d. 30 september 2014
m.b.t. de (fin.) administratie bekrachtigd.
De gemeenteraad heeft het voorstel Lokale keuzenota sociaal domein vastgesteld.
Daarbij zijn 3 amendementen van de VVD –unaniem- aangenomen (aanpassing m.b.t.
vervallen sociaal deelfonds, beleggen coördinatie van preventieve inzet, gezamenlijke
programmering waar wenselijk en mogelijk in HBEL-verband).
Tevens heeft de raad de Verordeningen sociaal domein gemeente Laren 2015, Wet
maatschappelijke ondersteuning gemeente Laren 2015 en Jeugdhulp gemeente Laren
2015 vastgesteld.
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Daarbij zijn 2 amendementen van de VVD behandeld (Verordening sociaal domein:
‘aanvulling dat de door het college bij de uitvoering van bepaalde wettelijke taken
bevorderde effectieve samenwerking met partijen die bij de uitvoering van die taken
betrokken en nodig zijn expliciet in aanbestedingscontracten zal worden opgenomen’
en Verordening Wmo: ‘aanvulling met een drietal aspecten die bij de gunning van de
opdracht bij aanbesteding moeten worden meegewogen, namelijk ‘evaluatie binnen
een redelijke termijn (in deze pioniersfase 1 jaar), transparantie overheadkosten (die
binnen redelijke marges moeten blijven) en ‘innovatieve, niet-bureaucratische
benadering, die in de praktijk tot resultaat heeft de gewenste integrale aanpak en
samenwerking tussen partijen’); na ampel beraad zijn de amendementen ingetrokken,
maar wordt de strekking ervan als zwaarwegend ‘signaal’ in de notulen van de
vergadering weergegeven (en door de wethouder waar van toepassing meegenomen).
De gemeenteraad heeft de Verordening Langdurigheidstoeslag 2014 vastgesteld.
Ook heeft de raad het Treasurystatuut 2014 vastgesteld.
Tevens heeft de raad het voorstel Controleprotocol op de jaarrekening 2014
vastgesteld.
De raad heeft het voorstel Ontwikkeling oefencentrum Veiligheidsregio op terrein
Crailo vastgesteld. Daarbij zijn 2 amendementen van D66 ‘contractueel vastleggen dat
de Veiligheidsregio met het oog op het natuurtraject Laarderhoogt nooit meer dan de
nu overeengekomen 6,5 ha. zal aanvragen op het Crailoterrein’ én ‘het advies om de
kosten die met de grond gemoeid zijn opnieuw in overweging te nemen en vervolgens
met de provincie een prijs overeen te komen die overeenkomst met niet meer dan de
gemiddelde verkoopprijs per ha. van het Crailo gebied’ als wensen en bedenkingen
aan de reactiebrief toevoegen –na stemming, resp. 4 vóór en 10 tegen, en 2 vóór en 12
tegen- verworpen.
Een motie van PvdA/Liberaal Laren en D66 (vreemd aan de orde), waarbij het college
wordt verzocht om voorlopig en eenmalig voor 2015 een subsidie van € 500,-beschikbaar te stellen voor vogelopvang, en in overleg met de omliggende gemeenten
te bevorderen dat er in regionaal verband wordt gezocht naar een structurele oplossing
voor de continuering van de vogelopvang, is –na stemming, 5 vóór en 9 tegenverworpen.
Een motie van D66 (vreemd aan de orde), waarbij het college onder meer wordt
verzocht gelegenheid te bieden tot het inzamelen van taxussnoeisel t.b.v. de aanmaak
van medicijnen tegen kanker, is ingetrokken nadat de wethouder heeft toegezegd dit in BEL-verband- in orde te maken
Een motie van D66, PvdA en Liberaal Laren (vreemd aan de orde), waarbij het college
wordt verzocht alsnog te verzekeren dat het voorstel inzake de uitvoerings- en
subsidieovereenkomsten met Singer niet in de vorm van een commissie- maar van een
raadsvoorstel worden aangeboden, is –na stemming, 5 vóór, 9 tegen-verworpen.
Tot slot heeft de raad de lijst met ingekomen stukken en mededelingen vastgesteld.
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