Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 23 april 2014
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 23 april jl. de volgende zaken
behandeld c.q. besloten (alle leden aanwezig):
•

•

•

•

•

•
•

•
•

Bij vaststelling van de agenda heeft de raad besloten de aangehouden motie van
Larens Behoud (‘vreemd aan de orde’) inzake aandacht voor en het eventueel laten
vervallen van een passage over verplicht vrijwilligerswerk in de Participatievisie ‘door
te schuiven’ naar de vergadering van mei a.s., zodat de nieuwe portefeuillehouder zich
hier eerst over kan buigen.
Wethouder Van der Zwaan heeft mededelingen gedaan over de stand van zaken rond
de asbestverwijdering uit de Montessorischool en wethouder Evert de Jong heeft
desgevraagd meegedeeld dat de afwikkeling van de huisvesting van Maggy Lekeux op
dit moment onder de rechter is en hij er dus geen mededelingen over kan doen.
De fractie van D66 heeft vragen gesteld over een krantenartikel (De Telegraaf d.d. 19
april 2014) inzake (verborgen) armoede in Laren (de portefeuillehouder antwoordt
onder meer dat hij de weergave van het artikel betreurt, en hij uiteraard geen andere
bedoeling had dan het onderwerp ‘verborgen armoede’ bespreekbaar te maken).
Wat betreft de Voortgang grote projecten meldt wethouder Van der Zwaan kort de
stand van zaken rond de natuurbrug (het voornemen is een excursie te plannen,
raadsleden kunnen hun belangstelling daarvoor bij de griffie kenbaar maken; dit
laatste geldt overigens evenzeer voor deelname aan een fietstocht van de burgemeester
langs de grote projecten in het dorp), en uiterlijk eind mei een nadere reactie van de
Provincie inzake Crailo te verwachten.
Meldingen uit het Regionaal PfhOverleg Sociaal Domein is een nieuw, vast,
agendapunt: deze keer zijn er echter geen meldingen anders dan bij de behandeling
van het raadsvoorstel Sociaal Domein.
De raad heeft de notulen van zijn vergaderingen d.d. 5, 26 en 27 maart vastgesteld.
De gemeenteraad heeft het voorstel Sociaal Domein vastgesteld, met aanvaarding –na
stemming- daarbij van een amendement van de VVD om het beschikbaar te stellen
krediet voor nu te maximeren op € 200.000,-- en overigens akkoord te gaan met het in
het raadsvoorstel beschreven dekkingsvoorstel, voor zover benodigd voor het
genoemd krediet en daarbij de volgorde aan te houden van de posten zoals deze in het
raadsvoorstel zijn opgenomen en daarbij niet af te wijken van de hoogte van het
beschikbaar gestelde budget voor de inhuur van de projectleider sociaal domein.
Tevens is daarbij een motie van de VVD aangenomen –na stemming- waarbij het
college wordt opgedragen om de mogelijkheden te onderzoeken om de noodzakelijke
voorbereidingen, uit het plan van aanpak, betreffende de nieuwe taken voor de
gemeente in het sociaal domein gezamenlijk met Blaricum en Huizen uit te laten
voeren.
Tevens heeft de raad het voorstel Jaarverslag integrale veiligheid 2013 en
Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2014 vastgesteld.
Na de behandeling van bovenstaande voorstellen door het “oude college” heeft de raad
–onder veel dank en mooie woorden- afscheid genomen van de wethouders E.J.
(Evert) de Jong en J.W. (Wim) van der Zwaan. Vervolgens heeft de raad de nieuwe
wethouders L.C. (Leen) van der Pols (CDA), T.W. (Tijmen) Smit (Larens Behoud), en
A.H.M. (Ton) Stam (VVD) benoemd, incl. het aantal fte, en zijn zij vervolgens
beëdigd.
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De raad heeft mevrouw D.J.G. (Désirée) Niekus (VVD) –na onderzoek van de
geloofsbrieven- toegelaten tot de raad en beëdigd (zij volgt de heer Stam op als
raadslid i.v.m. zijn benoeming tot wethouder).
De raad heeft enkele wijzigingen in de benoeming van de leden van zijn beide
commissies vastgesteld en een aantal nieuwe ‘raadsleden, niet commissieleden’
beëdigd.
De gemeenteraad heeft het voorstel Benoeming leden college en raad in
(intergemeentelijke) instellingen vastgesteld, waarbij uit de raad de heer L.B.J. (Bart)
Vos wordt benoemd tot lid in het bestuur van de Rioolwaterzuiveringsinrichting
Gooiergracht en Vijzelgemaal Eemmeer, en de heer J.W. (Wim) van der Zwaan als
plv. lid in het bestuur van de Stichting Gooisch Natuurreservaat.
Tevens heeft de raad het nieuwe Coalitieakkoord 2014-2018 van Larens Behoud,
VVD en CDA besproken en het voor kennisgeving aangenomen.
Tot slot heeft de raad de lijst met ingekomen stukken en mededelingen vastgesteld.
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