Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 26 juni 2013
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 26 juni jl. de volgende zaken
behandeld c.q. besloten (alle leden aanwezig):
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•
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De raadsleden hebben een exemplaar van het boek ‘Ontmoeting met Sint Jan’ van
(raadslid) Leo Janssen gekregen. In het boek wordt de processie verbeeld aan de hand
van schilderijen, pastels en foto’s.
Op verzoek van raadslid Wortel wordt de door het presidium voorgestelde ‘pilot’ om
twitterberichten op de schermen in de raadszaal te vertonen, -na stemming, 12 tegen
en 3 voor- níet doorgevoerd.
Wethouder Van der Zwaan heeft mededelingen gedaan over het sociaal domein
(ontwikkelingen gaan erg snel, er gaat z.s.m. een afschrift van een recent besproken
stuk in het portefeuillehoudersoverleg naar de raad), dierenasiel Crailo (wordt laatste
hand gelegd aan een collegevoorstel), Villa Primair (jaarcijfers 2012 goedgekeurd,
verlies lager dan begroot), scholengemeenschap de Binckhorst (vervolgonderzoek naar
binnenklimaat deze zomer, daarna eventuele verdere stappen en oplossingen) en een
evaluatie van MEEWERKEN (overzicht van diverse cijfers).
Burgemeester Roest deelt mee dat de ontwikkeling rond verkoop terrein RijkswegWest voortgaat en er op 1 juli a.s. een informatieavond wordt gehouden over de
actuele stand van zaken rond het oplossen van de brandstichtingen.
Mevrouw Bakker-Snoeij kondigt aan dat zij in september a.s. terugtreedt als raadslid
en haar zetel overdraagt aan de heer M. van den Brink.
De fractie van de VVD heeft vragen gesteld over burgerparticipatie bij het oplossen
van misdrijven (de voorzitter schetst de inzet van burgerrechercheurs zoals beschreven
in het Jaarverslag van de politie, en stelt voor dat na het reces met vertegenwoordigers
van politie en justitie over dit onderwerp verder van gedachten wordt gewisseld).
Wat de voortgang grote projecten betreft meldt wethouder Van der Zwaan de
ontwikkelingen rond het personeel van De Biezem en de nieuwe conceptraamovereenkomst met SBL, voortgang stuurgroep Crailo (tennisbond staat nog open;
crematorium met Hilversum besproken, 3 juli a.s. nieuw overleg stuurgroep), Hart van
Laren (recente ontwikkelingen, waaronder moeizaam overleg met de Muziekschool;
project is overigens in laatste fase), voortgang natuurbrug (concept-overeenkomst met
Rijkswaterstaat wordt thans opgesteld en vervolgens ter ondertekening voorgelegd aan
het college). N.a.v. de mededelingen verzoekt de heer Janssen om –via het presidiumhet onderwerp Crailo te agenderen voor de commissie R&I in september a.s., zal de
wethouder op verzoek van de heer Wortel uitzoeken of de Muziekschool wel de huur
over de afgelopen maanden heeft voldaan, en zal het college op verzoek van mevrouw
Kromme een totaaloverzicht met alle kosten en afrekeningen (investering+exploitatie)
aan de raad verstrekken (na complete afronding van het gehele project).
De voorzitter schetst ontwikkelingen van de regiobrandweer; recente besluitvorming
daarover in het Veiligheidsberaad wordt volgende week openbaar.
De raad heeft de notulen van zijn vergadering d.d. 29 mei jl., met een kleine correctie,
vastgesteld.
De raad heeft de geheimhouding van de vertrouwelijke stukken bij raadsvoorstel
2013/18 (BEL-zwembad) bekrachtigd.
De raad heeft de Verordening op de raadscommissie herbenoeming burgemeester
vastgesteld.
De gemeenteraad heeft het Bestemmingsplan Laren-West vastgesteld (na stemming,
13 vóór, 1 tegen, de heer de Nie -VVD- niet bij behandeling en stemming aanwezig).
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Met daarbij onder meer de aantekening dat de bepaling over de wijze van meten uit
artikel 2.6 van de algemene bepalingen in de definitieve versie van het BP in een
specifieke bepaling t.b.v. Dennenoord wordt ondergebracht, en de in punt 6 van het
raadsvoorstel genoemde verbreding van de Lange Wijjnen niet zonder meer doorgaat
(afhankelijk van nieuwbouw Rosa Spierhuis, maar ook in relatie tot mogelijke route
sluipverkeer).
Tevens heeft de raad het voorstel ‘Samenwerking in Gooi en Vechtstreek; de
bestuurlijke toekomst’ –unaniem- vastgesteld. Met de kanttekening dat in de conceptbrief ten onrechte staat dat de raad het rapport heeft vastgesteld (het raadsvoorstel rept
alleen over instemmen met de concept-reactie) en bij punt 5 van de positiebepaling
van Laren een punt wordt gezet achter ‘Een fusie is thans niet aan de orde’ (en de
zinsnede ‘maar in de toekomst niet onbespreekbaar’ dus wordt geschrapt).
De raad heeft het voorstel Investering casco begane grond voorzijde Raadhuis -na
stemming, 12 vóór, 3 tegen- vastgesteld. Met daarbij de toezegging van de wethouder
dat grote projecten voortaan altijd van een compleet kostenplaatje worden voorzien en
de conclusies en aanbevelingen van een forse audit op grote projecten binnen de BEL
zullen worden gedeeld met de raad.
Voorts heeft de raad het voorstel Jaarstukken 2012 vastgesteld. Daarbij is een motie
van Liberaal Laren –unaniem- aanvaard, waarbij het college wordt opgedragen het
beëindigen van projecten onder alle omstandigheden expliciet te vermelden in de
betreffende jaarrekening onder de balansspecificatie m.b.t. de bouwrekeningen en
projecten die worden afgesloten met een resultaat dat meer dan € 20.000,-- afwijkt van
de begroting zo spoedig mogelijk daarna voor te leggen aan de gemeenteraad.
Ook heeft de raad de Verordening Energiesubsidie bestaande woningen vastgesteld.
De gemeenteraad heeft het voorstel Bestuursopdracht stedenbouwkundige visie
Houtzagerij/bibliotheek –na stemming, 11 vóór en 4 tegen- vastgesteld. Met de
toezegging van de wethouder dat er regelmatig informatieberichten aan de raad zullen
worden gezonden.
Tevens heeft de raad het voorstel Aanpassen verordeningen WWB 2013 vastgesteld.
Voorts heeft de gemeenteraad het voorstel Zienswijze jaarrekening 2012/begroting
2014 BEL Combinatie vastgesteld.
Ook heeft de raad het voorstel Bestuursopdracht Welzijnsbeleid vastgesteld.
De raad heeft een motie van Larens Behoud/CDA/PvdA/D66 ‘vreemd aan de orde van
de vergadering’, waarbij het college wordt opgedragen om binnen de gemeente Laren
en bij de BEL organisatie te bevorderen dat zoveel mogelijk fair-trade producten –te
beginnen met koffie en thee- worden gebruikt, aangehouden. Het college zal eerst de
consequenties (o.a. kosten, bevoegdheden) uitzoeken van aanvaarding van deze motie;
aan de hand daarvan zal de motie t.z.t. opnieuw worden behandeld.
Tot slot heeft de raad de lijst met ingekomen stukken en mededelingen vastgesteld.

Eindtijd: 23.45 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. 27/06/2013

