Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 28 maart 2012
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 28 maart jl. de volgende zaken
behandeld c.q. besloten (bij aanvang 15 leden aanwezig; vanaf 21:45 uur 14 leden, mevrouw
J. Timmerman-Hamers afwezig):
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Burgemeester Roest heeft mededeling gedaan van een wijziging in de verdeling van
portefeuilles binnen het college, het heugelijke feit dat de BEL-gemeenten met vlag en
wimpel voor de zgn. GBA-audit zijn geslaagd, én een aankondiging gedaan van een
bijzonder huwelijk: raadsleden Desirée Niekus en Peter Calis zullen eind dit jaar –in
de dan vernieuwde trouw- cq. raadszaal in Laren- in het huwelijk treden. Proficiat!
Mevrouw Polano feliciteert de wethouder met de voorspoedige afronding, deze week,
van het Brinkplan; deze geeft de complimenten door aan alle mensen die zich in de
afgelopen maanden voor realisatie hebben ingezet.
De gezamenlijke fracties van CDA, D66, PvdA en Liberaal Laren hebben vragen
gesteld over een rapport van Stichting Binnensportaccomodaties over zwembad De
Biezem (de portefeuillehouder antwoordt dat dit een interne ‘worksheet’van het
stichtingsbestuur is, die niet openbaar is; wel kan er een moment gepland worden
waarop het bestuur een en ander aan presidium of seniorenconvent toelicht).
De fractie van D66 heeft nieuwe vragen gesteld over de OZB 2012 (de
portefeuillehouder geeft onder meer aan dat hij in het Larens Journaal heeft
geschreven dat de waarde van de huizen nagenoeg gelijk is gebleven, er later dit jaar
een speciale bijeenkomst over het onderwerp met experts van het adviesbureau wordt
belegd en het onderwerp uiteraard bij zomernota en begroting terugkomt).
De VVD heeft vragen gesteld over de besteding van gelden in het kader van het
Integraal Bereikbaarheids Plan Hilversum e.o. (IBP) (de portefeuillehouder heeft
onder meer aangegeven dat er een gesprek met de Gedeputeerde en de gemeente
Hilversum komt, de financiële bijdrage van Laren niet anders is dan die gemoeid met
de inzet van ambtelijke capaciteit –los van grote bestuurlijke inzet-, en meer
informatie volgt na het gesprek met de andere belanghebbenden).
Wat de voortgang grote projecten betreft wijst de burgemeester op de uitkomst van het
onderzoek naar de bezuinigingen bij de brandweer (met als belangrijkste conclusies
dat er géén afrekencultuur heerst, de bezuinigingen níet onevenredig terugslaan op de
vrijwilligers bij de brandweer, en diezelfde vrijwilligers onmisbaar zijn in de
uitoefening van de regionale veiligheidstaak en hun inzet breed wordt gewaardeerd).
Op verzoek van de raad zal in het presidium een moment en vorm gepland worden om
het onderwerp nog eens uitgebreider te bespreken.
De raad heeft de notulen van zijn vergadering d.d. 29 februari jl. vastgesteld.
De raad heeft de heer P.A. Belinfante (Larens Behoud) benoemd tot en beëdigd als lid
van de commissie R&I.
De raad heeft besluitvorming over het voorstel Klachtbehandeling (Rutgers vs
Timmerman) aangehouden, om partijen in de gelegenheid te stellen eerst te worden
gehoord (mevrouw Timmerman heeft zich onthouden van deelname aan de
beraadslaging en stemming en was daarbij niet aanwezig).
De raad heeft –unaniem- ingestemd met de Bestuursopdracht ‘Singer Laren: samen
verder!’.
Voorts heeft de raad het voorstel inzake Gemeentelijke Publicaties –na stemming, 9
vóór en 5 tegen- vastgesteld.
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De Nota Geluidbeleid Laren is -unaniem- door de raad vastgesteld. Bij dit onderwerp
heeft de burgemeester aangekondigd dat het college later dit jaar de raad een voorstel
zal doen om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan te passen, onder meer
op het punt om beperkingen aan het gebruik van geluidsapparaten (zoals bladblazers)
te verbinden.
De raad heeft het voorstel Herontwikkeling gemeentehuis –na stemming, 10 vóór, 4
tegen- vastgesteld.
Tevens heeft de raad het voorstel Naamgeving WSI -unaniem- vastgesteld, mét daarbij
een ter plekke geformuleerd amendement over de precieze naamgeving; die luidt ‘Het
Hart van Laren’, ‘Het Brinkhuis’ en ‘Het Muziekcentrum Schering&Inslag’.
Een motie (toegevoegd aan de agenda) van de VVD, met een oproep aan het college
om te bevorderen dat de uitgifte van plastic tassen in Laren wordt verminderd, is
unaniem aangenomen.
Een motie (toegevoegd aan de agenda) van de VVD, waarbij het college wordt
opgedragen om met voorstellen te komen die kunnen leiden tot privatisering van de
kunstcollectie, bij voorkeur middels de oprichting van een stichting, is uitgebreid
besproken en uiteindelijk ingetrokken om op een later moment (bv. bij de Kadernota)
opnieuw aan de orde te worden gesteld.
De raad heeft een motie (toegevoegd aan de agenda) van D66, waarbij het college
wordt verzocht om het Kabinet op te roepen alsnog af te zien van de voorgenomen
beleidswijziging om het bestaande statiegeld-systeem te beëindigen en liefst zo
mogelijk nog verder uit te breiden, -na stemming, 9 vóór en 5 tegen– aangenomen.
Tot slot heeft de raad de lijst met ingekomen stukken en mededelingen vastgesteld.

Eindtijd: 00.15 uur.
Een uitgebreide weergave van de vergadering kunt u vinden in de notulen, die binnenkort
beschikbaar komen.
Zw. 29/03/12

