Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 24 april 2013
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 24 april jl. de volgende zaken
behandeld c.q. besloten (13 leden aanwezig; mevrouw M.C. Kromme –Liberaal Laren- en de
heer P.A.M. Calis –Larens Behoud- afwezig):
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Wethouder Van der Zwaan heeft mededelingen gedaan over de natuurbrug (met 2
soorten fietspaden, reguliere en recreatieve, de laatste sluit aan op alle andere
recreatieve fietspaden van het GNR), een informatieavond voor de 3 BEL-raden op 30
mei a.s. over (decentralisatie van) het sociale gebeuren (wellicht vervroegde invoering
in de regio, als pilot), en de koningsspelen op vrijdag 26 april a.s., waarbij alle
kinderen een drinkbeker krijgen; hij reikt het eerste exemplaar uit aan de
burgemeester.
Wethouder de Jong heeft meegedeeld dat de drie BEL-wethouders vanmiddag een
petitie van de jeugd over het openhouden van het zwembad in ontvangst hebben
genomen en derden zich recent hebben gemeld om overleg te hebben met de
stuurgroep BEL-zwembad.
Burgemeester Roest doet mededeling over de zeer geslaagde open dag en opening van
het nieuwe raadhuis op 20 april jl., het heuglijke nieuws dat de Blaricumse wethouder
R. Posthumus wordt voorgedragen als burgemeester van de gemeente Koggenland,
kondigt een verslag aan van een bijeenkomst op 18 april jl. over de grondwaterproblematiek, en meldt een gesloten convenant over de bijstand bij rietkapbranden
(specialisme van het Larense korps).
Wat de voortgang grote projecten betreft meldt wethouder Van der Zwaan dat de raad
vorige week een presentatie over het WSI-project heeft gehad en afgelopen week op
bestuurlijk en ambtelijk niveau gesprekken over de invulling van het Crailo-terrein
hebben plaatsgehad.
De raad heeft de notulen van zijn vergadering d.d. 27 maart jl., met een kleine
correctie, vastgesteld.
De raad heeft het voorstel Instellen werkgeverscommissie en actualiseren rechtspositie
griffie vastgesteld. Als leden van de werkgeverscommissie zijn mevrouw Niekus,
mevrouw Hentenaar, en de heer Druncks benoemd.
Tevens heeft de raad het voorstel inzake Bestemmingsplan Laren-Noord vastgesteld,
na stemming -10 vóór en 2 tegen- (mevrouw J. Timmerman-Hamers –Liberaal Larenniet aanwezig bij behandeling en stemming).
Op advies van zijn commissie R&I heeft de raad besloten om het voorstel inzake
Bestemmingsplan-West níet te behandelen, en het college te verzoeken een gewijzigd
voorstel te doen.
De raad heeft een motie ‘vreemd aan de orde’ van de vergadering (van de heer E.H.J.
Wortel) waarbij het college onder meer wordt opgedragen de voorgenomen sluiting
van zwembad De Biezem per 15 juni a.s. ongedaan te maken, na stemming -7 tegen en
6 vóór- verworpen.
De raad heeft een motie ‘vreemd aan de orde’ van de vergadering van de VVD –
unaniem- aanvaard; daarbij wordt het college opgedragen om met de scholen in
gesprek te gaan om het veroorzaken en verspreiden van zwerfvuil zoveel mogelijk
tegen te gaan, met als suggestie ondermeer regelmatige schoonmaak door leerlingen.
Tot slot heeft de raad de lijst met ingekomen stukken en mededelingen vastgesteld.

Eindtijd: 21.45 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. 25/04/2013

