Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 31 oktober 2012
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 31 oktober jl. de volgende zaken
behandeld c.q. besloten (14 leden aanwezig, de heer B.C. de Nie (VVD) afwezig):
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•

•

•

•
•
•
•

Wethouder Van der Zwaan heeft onder meer mededelingen gedaan over de
herbenoeming van de heer J. de Wit in de Programmaraad, de instemming van de
welstandscommissie met het ambitiedocument Natuurbrug, Crailo/KNLTB
(onderhandelingen provincie en tennisbond over koopsom grond; inwinnen extern
advies over invloed tenniscentrum op natuurbrugontwikkelingen), Singer (college
beraadt zich op mogelijkheden inzake deelname theater en onder welke voorwaarden),
en het proces totstandkoming strategische visie.
Wethouder de Jong heeft een mededeling gedaan over de handhavingsprocedure rond
een tuinhuisje aan de Brink; het college zal –uiteraard binnen de kaders van geldende
regelgeving- bekijken hoe een en ander in alle redelijkheid opgelost kan worden,
inclusief de optie van arbitrage.
De fractie van PvdA heeft vragen gesteld over de mogelijkheid voor de
kringloopwinkel om zelf gebruikte goederen op te halen i.p.v. dat dit door de GAD
gebeurt (de portefeuillehouder zegt toe het gesprek met de GAD aan te gaan en de
raad over de uitkomst te informeren; wel wijst hij daarbij op de financiële belangen
die met een wijziging in het inzamelingssysteem samenhangen).
De fracties van VVD en Liberaal Laren hebben vragen gesteld over berichtgeving
inzake mogelijke bedreiging van de drinkwatervoorziening in Laren als gevolg van
verontreinigd grondwater op twee plekken in Hilversum (het college is al langer
bekend met deze zaak; belangrijk is daarbij wel dat de drinkwatervoorziening níet in
gevaar is, maar er natuurlijk wel zorg is over de verontreiniging; de materie is zeer
complex, met vele spelers (Hilversum, Laren, Provincie, Rijk, Vitens) en hun
betreffende bevoegdheden en verantwoordelijkheden; afspraak om -via het presidiumhet onderwerp te agenderen voor cie. R&I van december of januari a.s., waarin de
Gedeputeerde wordt uitgenodigd om een en ander toe te lichten).
Wat de voortgang grote projecten betreft verwijst de burgemeester naar eerdere
opmerkingen van de portefeuillehouders in de commissievergadering en bij de
mededelingen.
De raad heeft de notulen van zijn vergadering d.d. 26 september jl., met enkele kleine
correcties, vastgesteld.
De raad heeft tevens het voorstel Onderzoek “Kostentoerekening BEL Combinatie’
vastgesteld.
Het voorstel Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen is door de raad
vastgesteld.
Tot slot heeft de raad de lijst met ingekomen stukken en mededelingen vastgesteld.

Eindtijd: 20.50 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. 01/11/2012

