Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 26 april 2016
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 26 april 2016 de volgende zaken
behandeld c.q. besloten (13 leden aanwezig; Erwin van den Berg (CDA) en Ernst Wortel
(Larens Behoud) afwezig):












Burgemeester Elbert Roest geeft aan dat er vandaag een drietal Koninklijke
Onderscheidingen is uitgereikt, aan de heren Carel van Hest, Jan Smit en Marc Vos.
Voorts feliciteert hij de griffier –met applaus en bloemen namens raad, college en stafmet zijn benoeming tot griffier van de gemeente Heerlen.
De burgemeester wijst op zijn mededeling in de jongste vergadering van cie. M&F
inzake de voortgang rond azc Crailo, en vult aan dat er binnenkort regelmatig een
nieuwsbrief met up-dates aan de raad zal worden gestuurd.
Wim van der Zwaan verzoekt college en presidium alert te zijn op de planning van
raadsvoorstellen, onder verwijzing naar het vervallen van de commissie R&I deze
maand (terwijl volgende maand die commissie een uitgebreide agenda kent en er deze
maand bijvoorbeeld ook een thema-avond van gemaakt had kunnen worden).
Wethouder Ton Stam verwoordt de stand van zaken m.b.t. de door de raad per motie
opgedragen ‘dialoog met de bevolking’, in het kader van het door de provincie te
houden bestuurskrachtonderzoek (bko). Hoewel het college op onderdelen een andere
aanpak zou kiezen (bv. eerst uitslag bko, en daarmee richting bevolking gaan), zal hij
natuurlijk uitvoering geven aan de wens van de raad. Na een rondvraag blijkt een
ruime meerderheid van de raad vast te willen houden aan de oorspronkelijke insteek
om de dialoog met de bevolking gelijktijdig met de bko door de provincie aan te gaan,
en in september a.s. (in een extra vergadering) de uitkomst van beide zaken te
bespreken. Daarbij wordt afgesproken dat een zgn. klankbordgroep zal worden
gevormd, met betrokken wethouders en uit elke fractie een raadslid. Overigens zal
voor organisatie en uitvoering van die dialoog budget moeten worden vrijgemaakt, dat
later uiteraard op de juiste manier verantwoord wordt.
Voorts is er door de provincie een bestuurlijke begeleidingscommissie voor de bko
ingesteld, waarin namens Laren wethouder Tijmen Smit zitting heeft; ambtelijk
contactpersoon is gemeentesecretaris Garmt Kolhorn.
De fractie van D66 heeft vragen gesteld over het verschil tussen eerder toegezonden
en actuele stukken m.b.t. ontwerp-BP Zevenend/Postiljon (bebouwing St. Janshuis)
(de portefeuillehouder geeft onder meer aan dat het opstellen van ontwerpbestemmingsplannen aan het college is en er tijdens het proces inderdaad
aanpassingen kunnen plaatsvinden; om deze en andere details goed door te kunnen
spreken wordt eind mei a.s. een vergadering van de klankbordgroep ruimtelijke
ordening gepland).
Er zijn geen ‘Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen’.
De raad heeft de notulen van zijn vergadering d.d. 30 maart 2016, met een kleine
correctie, vastgesteld.
N.a.v. geeft Wim van der Zwaan aan helaas weinig respons te hebben gehad op zijn
verzoek aan de raad om enkele vragen in het kader van de evaluatie van de
ambassadeursrol bij de Regio te beantwoorden, en wijst op een Regiopodium voor
raadsleden op 20 mei a.s, waar onder meer de toekomst van de ‘ambassadeurs’en
democratische legitimatie wordt besproken.








De raad heeft de lijst met ingekomen stukken en mededelingen vastgesteld. Met
aantekening dat verzoeken van verbonden partijen om een zienswijze op hun stukken
in te dienen nog naar de raad komen, en de diverse zienswijzen op het
ontwerpbestemmingsplan Zevenend/Postiljon in eerder genoemde klankbordgroep
kunnen worden besproken.
De raad heeft mevrouw R.C.M. (Karin) Stadhouders MA benoemd tot en beëdigd als
lid van de Rekenkamercommissie Laren.
Voorts heeft de raad het voorstel Wijzigingen CAR/UWO i.v.m. akkoord CAO 20132015 vastgesteld.
De raad heeft tevens het voorstel LOGA-akkoorden i.v.m. wijzigingen CAR/UWO
over de periode vanaf 1 januari 2013 tot 1 september 2015 vastgesteld.
De raad heeft een nagezonden voorstel inzake het Voorbereidingsbesluit
bestemmingsplannen Laren-West, Laren-Noord en Centrum vastgesteld.
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