Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 30 november 2016
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 30 november jl. het volgende besloten
(aanwezig 14 leden):


De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur, er is een bericht van verhindering ontvangen
van mevrouw Timmerman-Hamers. Er zijn schriftelijke vragen ingediend door de fracties van
D66, PvdA en VVD.
De agenda wordt conform vastgesteld.



Wethouder Smit deelt mee dat de aanvraag voor het Mondriaanfonds is gehonoreerd. De
nieuwe voorzitter van het Regionaal Bureau Toerisme is benoemd. De raad zal een brief
ontvangen over de opvolging van de aangenomen motie subsidiebureau.
Wethouder Stam deelt mee dat de rondleiding op Crailo voor de raads- en statenleden is
verplaatst naar januari 2017. Spreker wijst de raad erop dat deze een standpunt over Crailo in
zal moeten gaan nemen.
De voorzitter deelt mee dat het politiekorps op sterkte is met Hans Post, deze neemt de rol van
Frank Kok over. De raad zal binnenkort kennis maken met deze nieuwe wijkagent.
Mevrouw Niekus deelt mee dat de ambassadeurs op 11 en 24 november bijeen zijn geweest,
gesproken is over voortzetting of stopzetting van het ambassadeurschap en de vorming van
focusgroepen. Gevraagd wordt of raadsleden plaats willen nemen in één van de focusgroepen.
De geplande bijeenkomst van 14 december is verschoven naar 30 januari 2017.



De fracties D66 en PvdA hebben vragen ingediend over vuurwerk.
De voorzitter deelt mee dat door het college veel aandacht wordt geschonken aan vuurwerk.
Gewerkt wordt aan bewustzijn met de groepen acht van basisscholen. Laren sluit aan bij de
landelijke regelgeving vuurwerk, in de APV staat een extra regel voor rieten kappen. Voor de
handhaving op oudejaarsdag zijn agenten vrijgespeeld. Er wordt gelet op zware explosies.
Toegezegd wordt dat buurtpreventie zal worden geattendeerd. Vuurwerk vraagt om
cultuuraanpassing. Spreker geeft aan over dit onderwerp te zullen schrijven in de column van
het Larens Journaal. Mocht de raad het anders willen met vuurwerk dan zal het college daar in
volgen.
De fractie van D66 heeft vragen ingediend over parkeergedrag.
Wethouder Stam geeft aan de BOA’s tot half november 1563 uren hebben gemaakt. Het
college heeft de indruk dat het beter gaat. Wegslepen mag niet, tenzij het parkeren direct
onevenredige hinder veroorzaakt. Op grond van artikel 26 mag worden geladen en gelost, ook
op parkeerplaatsen voor gehandicapten. Nu zijn er drie BOA’s voor 36 uur per week.
Blaricum heeft een extra BOA voor de blauwe zone, ook Eemnes heeft extra BOA capaciteit.
Als Laren meer capaciteit wil dan geeft dat 50.000 euro meerkosten. In het GVVP gaat het
college met het parkeren in Laren aan de slag.
De fractie van de VVD heeft vragen ingediend over energiebesparing.
De voorzitter geeft aan dat energiebesparing wordt uitgevoerd door Hoom, een
dochteronderneming van Liander. Hoom is niet gelieerd aan de gemeente, het bestaat al een
aantal jaren. De aftrap is destijds gegeven door gedeputeerde Bond, de lokale ondernemers
zijn toen uitgenodigd, gevolgd door een selectie. Er is geen menu, als de zaal vol is wordt er
opnieuw een avond georganiseerd. Er werken 3 of 4 leveranciers in het gebied, daar zitten
geen Larense ondernemers bij. Subsidie is niet aan de orde, het principe van collectieve
inkoop geldt.



Bij agendapunt 4, ‘Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
meldt wethouder Van der Pols dat er veranderingen plaatsvinden bij het Spookbos. De
zorgaanbieder wil overgaan op intensievere begeleiding. Voor de veertig kinderen wordt naar
een andere oplossing gezocht, deze kinderen zullen er niet de dupe van worden.

1



De raad stelt de notulen van 26 oktober 2016 vast.



De raad stelt de lijst ingekomen stukken en mededelingen vast.



De raad besluit, met inachtneming van het advies van de commissie R&I, de
‘Brandveiligheidsverordening Laren 2016’ vast te stellen.



De raad besluit de ‘Zienswijze begrotingswijzigingen 2017 Regio G&V’ vast te stellen.



De raad besluit de ‘Zienswijze concept-begroting 2017 GNR + Transitieplan’ vast te stellen.

Sluiting: 21.20 uur
Een uitgebreide weergave van de vergadering is te beluisteren op de gemeentelijke website of te
lezen in de notulen die binnenkort beschikbaar komen.
Ho.01/12/16
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