Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 26 september 2012
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 26 september jl. de volgende zaken
behandeld c.q. besloten (alle 15 leden aanwezig):
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Bij vaststelling van de agenda heeft de raad –op advies van zijn commissie R&Ibesloten om het raadsvoorstel Bomen op de Brink niet te behandelen.
Wethouder Van der Zwaan heeft onder meer mededelingen gedaan over de stand van
zaken ontwikkeling Crailo (o.a. planschets m.b.t. eventuele vestiging KNLTB,
mogelijke vestiging crematorium), voortgang aanbesteding Larens Journaal, voortgang
Singer en het project Smeekweg (voorlopig ‘on hold’).
Mevrouw Niekus wijst op de trieste gebeurtenissen in Haren, vorige week, en wenst
het gemeentebestuur daar sterkte met de afwikkeling van een en ander.
De heer Wortel dankt de raad en vele anderen voor bloemen en beterschapswensen
aan zijn adres in de afgelopen dagen.
De fractie van D66 heeft vragen gesteld over maatregelen na het ongeval in de
fietserstunnel bij de onderdoorgang bij LaPlace (de situatie kan inderdaad beter, er is
zowel ambtelijk als bestuurlijk overleg; de wethouder zal de raad over de uitkomst
informeren).
De fracties van D66 en Liberaal Laren hebben vragen gesteld over het programma van
eisen voor de natuurbrug Laarderhoogt (de aanduiding ‘programma van eisen’ is
verwarrend, het betreft meer een lijst van randvoorwaarden die worden verwerkt in de
aanbestedingsstukken en vervolgens in het ambitiedocument; dit laatste document zal
binnenkort aan de raad worden toegezonden).
De fractie van het CDA heeft vragen gesteld over publicaties inzake boringen naar
schaliegas (onderwerp wordt geagendeerd in het Gewest; eerst nader onderzoek naar
de feiten, vervolgens zal het college dat delen met de raad).
De fractie van het CDA heeft vragen gesteld over de mogelijke komst van de KNLTB
naar Crailo (voor een deel bij de planschets beantwoord, voorts zal aandacht worden
gevraagd voor communicatie met belanghebbenden in Laren én de regio).
De fracties van CDA en Larens Behoud hebben vragen gesteld over de
onmogelijkheid dit jaar om te stemmen in Johanneshove (in verband met de
verbouwing was er geen geschikte ruimte; wellicht volgende keer wel weer, maar dat
zal worden afgewogen met lokaties als Brinkhuis en gemeentehuis).
De fractie van Larens Behoud heeft vragen gesteld over de eventuele vestiging van
een kleinschalig crematorium in Hilversum (de ervaring en overtuiging van het
Larense college is dat burgemeester en college van Hilversum het plan voor vestiging
van een groot crematorium op het Hilversumse deel van Crailo in combinatie met het
KNLTB-tenniscentrum op het Larense deel omarmen).
Wat de voortgang grote projecten betreft verwijst de burgemeester naar de eerder
behandelde planschets t.b.v de ontwikkelingen op Crailo.
De raad heeft de notulen van zijn vergadering d.d. 27 juni jl. vastgesteld.
De raad heeft de heer W. Kleine Deters benoemd tot loco-griffier en mevrouw L.H.
Hoogendoorn tot plv. commissiegriffier.
Voorts heeft de raad de heer C.M.A. van Hest (CDA) benoemd en beëdigd als lid van
de cie. Maatschappij en Financiën (M&F).
De raad heeft tevens het voorstel Controleprotocol accountantscontole jaarrekening
vastgesteld.

•

•
•
•
•
•

Het voorstel Opschorten sluiting zwembad De Biezem tot 15 juni 2013 is –na
stemming, 9 vóór en 6 tegen- door de raad vastgesteld. Daarbij is een amendement van
de oppositiepartijen, met de strekking om genoemde sluitingsdatum los te laten in
afwachting van de definitieve uitkomst van de bestuursopdracht onderzoek BELzwembad én het college opdracht te geven voorstellen te doen om de financiële
gevolgen hiervan te begroten, –na stemming 6 vóór en 9 tegen- verworpen.
De raad heeft het voorstel Tarieven Compensatie Huishoudelijke Taken (CHT) Basis
en Plus vastgesteld.
De raad heeft het voorstel Uitbreiding politiepost t.b.v. gebiedsteam Laren/Blaricum
vastgesteld.
Tevens heeft de raad de Zomernota 2012 vastgesteld.
De raad heeft het voorstel over de Klachtbehandeling –na stemming, 13 vóór en 1
tegen (mevr. Timmerman bij dit agendapunt niet aanwezig)- vastgesteld.
Tot slot heeft de raad de lijst met ingekomen stukken en mededelingen vastgesteld.

Eindtijd: 22.45 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. 27/09/2012

