Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 28 oktober 2015
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 28 oktober jl. de volgende zaken
behandeld c.q. besloten (14 leden aanwezig; Erwin van den berg (CDA) afwezig):











Burgemeester Elbert Roest geeft Mitchell van den Berg de gelegenheid om zich voor
te stellen aan de raad en kort zijn ervaringen als ‘stagiair’ van de burgemeester te
delen.
Marcus Van den Brink (PvdA) deelt mee zijn “ambassadeurschap” namens de raad
inzake de regionale strategische agenda (RSA) bij de Regio neer te leggen. Hij geeft
de fracties mee om de komende maand na te denken over een opvolger.
Wethouder Leen van der Pols wijst op een klemmend verzoek van de voorzitter van de
Voedselbank om hulp bij het zoeken naar een geschikte nieuwe locatie (de huidige op
de werf moet om logistieke en voedsel-hygiënische redenen worden verlaten).
Wethouder Ton Stam verwijst naar recente artikelen in de pers waaruit de indruk kan
ontstaan dat Laren geen enkele vorm van overleg heeft gehad met de gemeente Baarn
over de voorgenomen vestiging van het crematorium; hij verzekert de raad dat dit wel
het geval is geweest en dit toch eerder een ‘storm in een urn’ lijkt.
Voorts heeft hij een brief van het Rijk ontvangen, waarin staat dat Laren in de eerste
helft van 2016 13 zgn. statushouders moet huisvesten; een lastige opgave, waarover
hij graag nog eens een keer met de raad van gedachten wisselt.
Wethouder Tijmen Smit geeft aan dat het college hard werkt aan de beantwoording
van de eerder door Liberaal Laren gestelde vragen m.b.t. het Ondernemersfonds,
alsmede aan de voorbereiding van een commissievoorstel over dit onderwerp. Voorts
verwijst hij naar zijn reeds in cie. M&F gedane mededeling m.b.t. het Larens Journaal.
De fracties van Liberaal Laren en D66 hebben vragen gesteld over de omgang met de
beheersverordening Hoefloo 20A (de portefeuillehouder geeft onder veel meer aan dat
de ontwikkelaar het recht heeft om te onderzoeken of wijziging van de verleende
vergunning mogelijk is; de officiële aanvraag daarvoor is door de gemeente overigens
nog niet ontvangen. Zodra dit het geval is, zal een en ander op juridische en
planologische haalbaarheid worden getoetst. Wat betreft handhaving geeft hij aan dat
een wethouder natuurlijk ook gehouden is om een afweging te maken van het risico
dat de gemeente loopt op schadeclaims e.d. als gevolg van het intrekken van de
vergunning).
Bij de ‘Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen’
verwijst wethouder Tijmen Smit naar zijn eerdere meldingen in cie. M&F m.b.t. de
GR BEL Combinatie (scorecard en informatieavond voor de 3 BEL-raden op 26
november a.s.).
Wethouder Ton Stam geeft aan overleg te hebben gehad met de Omgevingsdienst
Flevoland en Gooi&Vechtstreek (OFGV) over een tijdige aanlevering van hun
uitvoeringsprogramma in 2016 (i.p.v. in september, zoals dit jaar).
Wim van der Zwaan wijst als ‘ambassadeur’ bij de Regio op de RSA, die begin
volgend jaar wordt verwacht en naar een workshop van de Regio over wonen, op 6
november a.s.
Burgemeester Elbert Roest geeft aan dat genoemde RSA van de Regio nog vóór 1
januari a.s. aan de raden wordt toegezonden, en voorts vanuit het GNR de zgn.
‘transitieagenda’ onlangs aan het AB is aangeboden en binnenkort voor consult aan de
raden wordt gezonden.










Wat betreft de Veiligheidsregio memoreert hij de recente opvang van vluchtelingen op
Crailo. Evenals de noodopvang eerder in de Klaas Bouthal is dit in politiek/
bestuurlijke zin steeds via de lijn van consultatie van en informatie aan de raad
gelopen, waarvoor hij grote waardering heeft. Mocht er binnen de raad echter behoefte
aan bespreking zijn, kan dit natuurlijk altijd.
De raad heeft de notulen van zijn vergadering d.d. 30 september 2015 vastgesteld.
De raad heeft Noud Bijvoet (D66) en Paul Streefkerk (PvdA) benoemd tot lid van de
raadscommissie Maatschappij & Financiën (M&F)
Voorts heeft de raad het voorstel Aanvraag rijksbijdrage opsporing explosieven Crailo
vastgesteld.
De Verordening Forensenbelasting 2015 is door de raad ingetrokken.
Het voorstel Wijziging GR Veiligheidsregio is -na stemming, 10 vóór en 4 tegen-,
eveneens door de raad vastgesteld.
Een motie van de PvdA (‘vreemd aan de orde’), waarbij het college wordt verzocht
met Ter Gooi te overleggen dat het Janshuis op korte termijn als tijdelijke woonruimte
voor statushouders beschikbaar komt en dit met de omwonenden, de
woningbouwvereniging, en de buurgemeenten af te stemmen, en te onderzoeken of
deze maatregel kan worden genomen zonder consequenties voor de taakstelling van
Laren m.b.t. de huisvesting van statushouders, is aangehouden tot de vergadering van
november a.s., gekoppeld aan de toezegging van de portefeuillehouder om een
vooronderzoek te plegen naar de haalbaarheid c.q. mogelijkheid van deze wens;
afhankelijk van de uitkomst hiervan wordt vervolgens bekeken of een en ander –
middels de motie- alsdan verder geformaliseerd kan worden.
Tot slot heeft de raad de lijst met ingekomen stukken en mededelingen vastgesteld.

Eindtijd: 23:00 uur
Zw. 29/10/2015

