Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 25 maart 2015
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 25 maart jl. de volgende zaken
behandeld c.q. besloten (14 leden aanwezig; Nico Wegter (D66) afwezig):














Wethouder Leen van der Pols wijst erop dat vanmiddag met een gezellige receptie
afscheid is genomen van twee leden van de Wmo-raad, de dames de Ruiter en
Wijsman; beiden hebben zich op dit gebied jarenlang ingezet, waarvoor veel dank en
waardering. Voorts memoreert hij de informatieavond over de Participatiewet voor de
HBEL-raden op 17 maart jl., de constatering dat de eerste maanden onder het sociaal
domein vooralsnog naar tevredenheid verlopen, én de keukentafelgesprekken in Laren
inmiddels weer zijn gestart. Hiermee is meteen het agendapunt ‘meldingen uit het
Regionaal PfhOverleg Sociaal Domein’ behandeld.
Burgemeester Elbert Roest heeft gemeld dat hij samen met zijn collega uit Blaricum
een brief heeft geschreven aan Minister Van der Steur over de gewijzigde ‘invulling’
van de politiepost. Het zal in het vervolg een ‘steunpunt’ worden, en dat strookt niet
met de gewekte verwachtingen. De teleurstelling daarover wordt in de brief geschetst,
naast enig begrip voor de landelijke beleidslijn en waardering dat het steunpunt is
voorzien voor de komende 10 jaar. De brief zal uiteraard in afschrift aan de raad
worden gezonden, en op verzoek van onder meer Marcus van den Brink (PvdA) zal er
op een later moment in commissie of raad over worden gesproken.
Wim van der Zwaan (Larens Behoud) verzorgt een terugkoppeling uit de werkgroep
van ‘ambassadeurs’ uit de raden bij de Regio. Eerste zorg is te proberen alle
gemeenten op één lijn te krijgen voor een gezamenlijke regionale strategische agenda,
daarnaast wordt getracht Eemnes zoveel mogelijk aan te laten sluiten. Hij roept alle
raadsleden op zo actief mogelijk de regiobijeenkomsten te bezoeken, te beginnen op
10 en 24 april a.s.
De fractie van het CDA heeft vragen gesteld over de nieuwbouwplannen van het Rosa
Spierhuis nabij De Stichtse Hof/terrein Vivium (de wethouder heeft onder meer
aangegeven dat hem geen concrete plannen bekend zijn; dat gesproken wordt over een
intentieverklaring is wel vernomen, en mócht er een nieuwe planologische procedure
komen -en de eerder bestemde locatie aan de Hector Treublaan niet doorgaan-, dan
valt deze locatie terug naar de oude bestemming).
Wat betreft de Voortgang grote projecten zegt wethouder Ton Stam op een vraag van
Noud Bijvoet (D66) toe het inmiddels ontvangen ‘ruimtelijk kader Crailo’ via de
griffie aan de raad te zenden.
De raad heeft de notulen van zijn vergadering d.d. 4 maart 2015 vastgesteld.
De raad het de Beheersverordening Zevenend vastgesteld.
De raad heeft tevens het voorstel Overheveling budgetten 2014 naar 2015 vastgesteld.
Een motie (‘vreemd aan de orde van de dag’) van D66 inzake de locatie van scouting
Maggy Lekeux, waarbij het college wordt verzocht om gezien een aantal
overwegingen te stoppen met de vigerende plannen voor het gedogen van de scouting
op de huidige locatie, en een onderzoek uit te voeren naar een definitieve locatie
elders, bijvoorbeeld achter Ons Genoegen of op het trainingsveld van sv Laren99 of
ergens anders, en voorstellen uit te werken voor de financiële bijdrage voor
verhuizing, herinrichting of clubgebouw, is –na stemming, 3 vóór en 11 tegenverworpen.









Een motie (‘vreemd aan de orde van de dag’) –eveneens inzake de locatie scoutingvan Liberaal Laren, waarbij het college wordt verzocht de raad middels een notitie
inzicht te verschaffen in het kostenplaatje na 4 jaar procederen (uitgesplitst in: kosten
gerechtelijke procedures rechtbank en griffiekosten, juridische bijstand, BEL-uren in
de ruimste zin, kosten nieuw bestemmingsplan, eventuele planschade omwonenden,
inrichtingskosten Vredelaan/Veerweg, reeds toegezegde verhuisvergoeding scouting,
en alle bijkomende kosten), en voorts de rechterlijke uitspraak van 10 maart jl. te
respecteren en een nieuw besluit te nemen op het handhavingsverzoek, met
inachtneming van deze uitspraak; derhalve andere locaties voor de scouting serieus te
onderzoeken, inclusief de daarbij komende kosten; de geschiktheid van deze locaties
deugdelijk te onderzoeken teneinde nieuwe procedures te voorkomen; én totdat deze
duidelijkheid is verkregen, het ontwerpbestemmingsplan Scouting Laren in te trekken,
is –na stemming, 3 vóór en 11 tegen-, verworpen.
Een motie (‘vreemd aan de orde van de dag) van CDA/VVD/Larens Behoud, waarbij
het college wordt verzocht vóór 1 juli 2015 een onderzoek te laten uitvoeren naar een
definitieve locatie (t.b.v. de scouting), en voorstellen uit te werken voor de eventuele
financiële bijdrage, en met inachtneming van het bovenstaande, uitvoering te geven
aan de rechterlijke uitspraak van 10 maart jl., is –na stemming, 11 vóór en 3 tegen,
aanvaard.
Een motie (‘vreemd aan de orde van de dag’) van VVD, D66, Liberaal Laren en
Larens Behoud, waarbij het college wordt opgedragen de raad middels een –vóór 31
december 2015 te verschijnen- notitie inzicht te verschaffen in de kwalitatieve en
kwantitatieve aspecten rond zorg en huisvesting, is –na stemming, 12 vóór en 2 tegenaanvaard.
Tot slot heeft de raad de lijst met ingekomen stukken en mededelingen vastgesteld.
Mét daarbij de toezegging van de wethouder dat de raad een afschrift krijgt van de
antwoordbrief van het college op het verzoek (inzake preventie gezin/jeugdzaken) van
huisarts mevrouw Willems te Blaricum.
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