Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 26 maart 2014
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 26 maart 2014 de volgende zaken
behandeld c.q. besloten (13 raadsleden aanwezig, mevrouw D.J.G. Niekus (VVD) en
mevrouw M.C. Kromme (Liberaal Laren) afwezig):
•

•

•

•

•

Burgemeester Roest deelt mee dat er op 15 april a.s. voor de raden in de regio een
presentatie van de verkenners van de Provincie inzake het (bestuurlijke) middellange
termijnperspectief voor de regio wordt gehouden en dat hij recent een oorkonde aan
een jonge redder en inwoner van onze gemeente heeft uitgereikt.
De raad heeft de lijst met ingekomen stukken en mededelingen vastgesteld. N.a.v.
geeft wethouder Van der Zwaan aan dat er begin april a.s. weer een vergadering van
de stuurgroep Crailo is, waar wordt gesproken over de voortgang van mogelijke
vestiging van een crematorium en voorts de gemeente regelmatig contact heeft met de
hockeyvereniging om te bezien waar zij faciliterend en ondersteunend kan optreden.
De raad heeft behandeling van het voorstel beschikbaarstelling krediet asbestsanering
Montessorischool aangehouden; hij verzoekt daarbij het college om het voorstel op
met name de onderdelen financiën en aansprakelijkheid van de gemeente nog wat
explicieter te redigeren en vervolgens –via het presidium- te agenderen voor april of
mei a.s., zodat het ook tijdens een commissievergadering kan worden behandeld. De
sanering kan overigens gewoon doorgaan.
De gemeenteraad heeft als oordeel uitgesproken dat de gemeenteraadsverkiezingen,
gehouden op 19 maart jl., rechtmatig zijn verlopen. Tevens zijn de geloofsbrieven van
de nieuw benoemde raadsleden onderzocht en heeft de raad op advies van zijn daartoe
ingestelde onderzoekscommissie vastgesteld dat deze alle in orde zijn en besloten tot
toelating van de nieuwe leden. Zij worden in een aparte raadsvergadering op 27 maart
2014 beëdigd.
Burgemeester Roest heeft een korte terugblik op de afgelopen zittingsperiode
geschetst. Een roerige periode, waarin voor de gemeente grote en belangrijke
onderwerpen zijn behandeld, maar ook veel is bereikt.
Voorts heeft hij een hartelijk afscheidswoord aan de 4 (aanwezige) vertrekkende
raadsleden gericht: mevrouw Polano en de heren Druncks, Westenburg en Werner (het
afscheid van de afwezige raadsleden volgt op een afzonderlijk moment). Naast een
persoonlijke schets wordt iedereen uiteraard zeer bedankt voor de waardevolle
bijdrage in de afgelopen jaren. Enkele raadsleden vullen dit aan met korte toespraken
en retourneren alle hartelijke woorden. Tot besluit dankt de griffier de raad,
commissieleden en het college voor de bijzonder prettige samenwerking in de
afgelopen periode en constateert dat de raad van Laren –ondanks zijn ‘eenheid in
verscheidenheid’- zich in de afgelopen periode op beslissende momenten een uniform
en eigenstandig bestuursorgaan heeft getoond. Heel duaal en herkenbaar voor de
burger; daar doen we het uiteindelijk allemaal voor, en met ingang van 27 maart
starten we met een nieuwe periode!

Eindtijd: 22.00 uur
Een uitgebreide weergave van de vergadering kunt u vinden in de notulen, die binnenkort
beschikbaar komen.
Zw. 27/03/14

