Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 25 april 2012
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 25 april jl. de volgende zaken
behandeld c.q. besloten (14 leden aanwezig, de heer L.J.M. Janssen afwezig):
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Burgemeester Roest heeft mededeling gedaan van de oplevering, ‘s ochtends, van het
muzieklokaal in Schering&Inslag, en deelt een sticker uit -ontworpen door leerlingen
van college De Brink-, waarmee het publiek attent wordt gemaakt op autodiefstal.
Wethouder Van der Zwaan doet mededelingen over de voortgang van de
decentralisatie sociale wetgeving, de bouwkundige oplevering van WSI/
Schering&Inslag, en de sluiting van de peuterspeelzaal van basisschool De Scheper
per 1 mei a.s.
De fractie van de PvdA heeft vragen gesteld over steun aan een initiatief van Eemnes
om de minister te verzoeken de maximum snelheid op de A27 te verlagen naar 100
km/u (de wethouder verspreidt een concept-brief van het college waarin wordt
verzocht de maximum snelheid ter hoogte van Laren níet te verhogen naar 130 km/u,
maar juist te verlagen naar 100 km/u en het wegvak ten noorden van het knooppunt
Laren te voorzien van geluidsreducerend asfalt; gevraagd om instemming met deze
brief blijken de raadsfracties hierover verdeeld en wordt besloten om de concept-brief
niet te versturen en eerst –via het presidium- in bv. een commissievergadering te
behandelen).
Wat de voortgang grote projecten betreft schetst wethouder Van der Zwaan de stand
van zaken m.b.t. de Natuurbrug, Crailo (o.a. een nieuwe bestuursovereenkomst in juni
a.s.), de eventuele vestiging van een crematorium (er volgt t.z.t. uiteraard nog een
voorstel aan de raad), Singer, en WSI (er wordt een stuurgroep gevormd t.b.v.
voorbereiding van een aantal complexe beslissingen). Wethouder de Jong geeft aan
dat wat betreft het Integraal Bereikbaarheidplan Hilversum e.o. (IBP) overleg heeft
plaatsgevonden, maar de uiteenlopende standpunten aan een geschillencommissie
worden voorgelegd.
De raad heeft de notulen van zijn vergadering d.d. 28 maart jl., met enkele correcties,
vastgesteld.
De raad heeft het voorstel Bestuursopdracht BEL-zwembad (fase 2) vastgesteld, mét
een addendum, zodat de raad uiteindelijk heeft besloten om zonder scenariokeuze of
andere kaders over te gaan tot een marktverkenning met private partijen.
Voorts heeft de raad het voorstel Benoeming accountant (Ernst&Young) vastgesteld.
De Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2011-1e wijziging is door de raad
vastgesteld.
De raad heeft de Marktverordening 2012 vastgesteld.
Tevens heeft de raad het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2012 vastgesteld.
Het voorstel inzake Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is door de
raad vastgesteld.
De raad heeft het voorstel Aanpassing verordeningen sociale zaken aan wijziging Wet
Werk en Bijstand en intrekken Wet Investeren en Jongeren per 1 januari 2012, en
vaststellen nieuwe verordening Maatschappelijke Participatie vastgesteld.
Ook het voorstel Vierjaren Beleidsplan Wmo/WPG is door de raad vastgesteld.
Tot slot heeft de raad de lijst met ingekomen stukken en mededelingen vastgesteld.

Eindtijd: 21.40 uur.

Een uitgebreide weergave van de vergadering kunt u vinden in de notulen, die binnenkort
beschikbaar komen.
Zw. 26/04/12

