Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 27 juni 2013
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn extra vergadering van 27 juni jl. de volgende zaken
behandeld c.q. besloten (13 leden aanwezig, mevrouw J. Timmerman-Hamers –Liberaal
Laren- en de heer J. Werner –VVD- afwezig):
•

De raad heeft de Kadernota 2014-2017 –na stemming, 12 vóór en 1 tegen- vastgesteld.
Met daarbij de nadrukkelijke aantekening dat deze “slechts” dienst als raamwerk voor
een nieuw en compleet bezuinigingsvoorstel van het college, te behandelen in een
extra raadsbijeenkomst in september a.s., waarbij alle op- en aanmerkingen,
suggesties, voorstellen en kanttekeningen , zoals opgenomen in de notulen van de
vergadering van 27 juni 2013 worden meegenomen. Een en ander moet uiteindelijk
leiden tot vaststelling van een sluitende meerjarenbegroting op 1 november 2013.
Het presidium zal nog een besluit nemen of dit voorstel (begin september) eerst in een
informele bijeenkomst van raad en college wordt behandeld en vervolgens formeel
tijdens de genoemde begrotingsvergadering wordt vastgesteld dan wel dat er een extra
(formele) raadsvergadering wordt ingelast.

•

Amendementen en Moties zijn uiteindelijk niet ingediend. De PvdA heeft na een korte
inventarisatie tijdens de vergadering afgezien van het indienen van een motie om
hondenbelasting af te schaffen en daarvoor in de plaats onderzoek te doen naar
invoering van een forensentax; Liberaal Laren heeft het indienen van voorgenomen
moties over de afvalstoffenheffing, gedeeltelijke aanwending vrijgevallen gelden
onderhoud scholen (Rijkstaak vanaf 2015) voor onderhoud wegen/deel algemene
reserve, en te stoppen met het heffen van hondenbelasting, aangehouden tot de
eerstvolgende raadsvergadering (extra raadsvergadering dan wel de
begrotingsvergadering) over deze zaken.

Overige Toezeggingen:
- het college verstrekt een overzicht (in de vorm van een voorstel) van alle mogelijke
opties tot bezuiniging, onder meer op basis van de ‘begrotingstool’, voorstellen uit de
raad (zowel gedaan in deze vergadering als gedurende de komende weken), alsmede
de implicaties van de mei-circulaire;
- het college zal de reacties via de ‘begrotingstool’ op de website als bijlage bij het
bezuinigingsvoorstel aan de raad zenden;
- de portefeuillehouder zal overleg plegen met zijn collega in Blaricum over
mogelijke stopzetting van de reconstructie van de Blaricummertollaan;
• Laren ontvangt een eenmalige uitkering van € 250.000,-- uit het Gemeentefonds;
aangezien in de komende jaren wel eens een storting door de gemeente ín dat fonds
opgelegd zou kunnen worden, zal met deze uitkering zeer prudent worden omgegaan.
• Positief is dat het Larense ‘deel’ van de bezuiniging door het Rijk van 6 miljard euro
reeds in de concept-begroting/Kadernota is verwerkt; dit kan dus alleen maar
meevallen, en hoeft niet alsnog verwerkt te worden.
Eindtijd: 21:45 uur

•

Een uitgebreide weergave van de vergadering kunt u vinden in de notulen, die binnenkort
beschikbaar komen.
Zw. 28/06/13

