Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 28 mei 2014
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 28 mei jl. de volgende zaken
behandeld c.q. besloten (alle 15 leden aanwezig; bij stemming over agendapunt 7.3 dhr. B.C.
de Nie afwezig):
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Wethouder Smit heeft meegedeeld dat het college in de afgelopen dagen een eerste
aanzet heeft gedaan voor het opstellen van het collegeprogramma. Daarnaast worden
de komende tijd met voorrang de Kadernota en de strategische visie opgepakt; het is
de bedoeling om alles zo mogelijk in september a.s. aan de raad voor te leggen.
Wethouder Stam heeft meegedeeld dat het college de naleving van de uitspraak van de
Raad van State inzake BP Laren-West verzorgt; hij zal binnenkort terugkomen op de
gevolgen ervan voor de huisvesting van Maggy Lekeux.
De heer Van den Brink complimenteert de burgemeester voor het ondertekenen van de
petitie van een groot aantal burgemeesters inzake het Kinderpardon.
Burgemeester Roest deelt mee een gesprek bij de regionale brandweer te hebben
gehad over spanningen en ongerustheid die daar leven, hetgeen nog een vervolg krijgt,
en heeft als goed nieuws een daling van de criminaliteitscijfers in Laren met 12% in de
eerste 4 maanden van dit jaar.
De fractie van D66 heeft vragen gesteld over de extra financiering voor Hilversum
t.b.v. het Integraal BereikbaarheidsPlan (IBP), terwijl er geen financiering wordt
verstrekt voor geluidwerende maatregelen langs de Hilversumseweg in Laren
(wethouder Stam antwoordt onder meer dat dit een gevolg is van een afspraak dat de
rente op een reeds eerder door Rijk aan Provincie verstrekt bedrag aan Hilversum
toekomt; hij heeft over de geluidsschermen reeds eerste gesprekken gevoerd en gaat
zijn uiterste best doen om extra maatregelen voor Laren gedaan te krijgen). Voorts
merkt hij t.a.v. schriftelijke vragen van D66 over de HOV/trace Anna’s Hoeve op dat
hierover binnenkort een informatieavond wordt gehouden en de rest van het antwoord
uiteraard spoedig in schriftelijke vorm volgt.
De fractie van de PvdA heeft vragen gesteld over de vergunningverlening voor het
evenement ‘Lekker Laren’, waarbij vrijstelling is verleend van het betalen van
precario (wethouder Smit geeft onder meer aan dat voor nu is aangehaakt bij bestaand
beleid van het vorige college om deze kosten niet in rekening te brengen; het nieuwe
college heeft echter het voornemen van dit automatisme af te stappen en tot heldere
kaderstelling voor de toekomst te komen, met name waar het betreft het aanbrengen
van duidelijk onderscheid tussen evenementen met een (overwegend) maatschappelijk
en met een (overwegend) commercieel doel.).
Wat de Voortgang grote projecten betreft schetst wethouder Van der Pols de actuele
ontwikkelingen in het sociaal domein, onder meer de keuze van Eemnes om voor een
deel toch aan te sluiten bij Blaricum en Laren (de Jeugdwet blijft men in Eemlandverband doen), de aankondiging van de belangrijke informatienota sociaal domein
voor de juni-cyclus en enkele informatiebijeenkomsten voor de raden, te beginnen op
16 juni a.s. (waarmee tevens het nieuwe vaste agendapunt ‘ Meldingen uit het
Regionaal PfhOverleg Sociaal Domein is behandeld).
Voorts merkt hij op een eerste, uitstekend, gesprek met een vertegenwoordiging van
het bestuur van het Brinkhuis te hebben gehad. Binnenkort volgt een gesprek met het
gehele bestuur en het heeft zijn prioriteit alle bestaande oneffenheden c.q.
onduidelijkheden in kaart te brengen en alles voor 1juli a.s. af te ronden.
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Wethouder Stam geeft aan dat de raad binnenkort –via de griffie- wordt uitgenodigd
voor een bezoek aan de natuurbrug en schetst –onder verwijzing naar de recent
gehouden informatieavond- de actuele, positieve, ontwikkelingen rond het zwembad.
De raad heeft de notulen van zijn vergadering d.d. 23 april jl. vastgesteld.
De raad heeft de geheimhouding van de op 21 mei jl. door het college verstrekte
informatie en documenten m.b.t. een aspect van de administratie conform artikel 25,
lid 3, Gemeentewet bekrachtigd.
De gemeenteraad heeft het voorstel van de Rekenkamercommissie Korte toets “Het
duurzaamheidsbeleid van de BEL-gemeenten” vastgesteld.
Tevens heeft de raad de Verordening leerlingenvervoer vastgesteld.
De Beheersverordening Hoefloo 20a (agendapunt 7.3) is door de raad vastgesteld. Met
daarbij een unaniem (14 stemmen voor) aanvaard amendement inzake een
aanscherping/verduidelijking van artikel 6.1, onder b, van de planregels.
Voorts is het voorstel Jaarrekening 2013 en begroting 2015 Regionaal Bureau
Leerlingzaken vastgesteld.
De raad heeft het voorstel Rechtmatig verklaren van geconstateerde afwijkingen
rechtmatigheidscontrole aanbestedingen Laren 2013 vastgesteld.
De sedert 5 maart jl. (i.v.m. staken der stemmen) aangehouden motie van Larens
Behoud, waarbij het college wordt opgedragen er tijdens het eerstkomende
wethoudersoverleg bij de portefeuillehouders op aan te dringen dat zij de passage in de
Participatievisie over verplicht vrijwilligerswerk (onder ‘Maatschappelijke
tegenprestatie’) onder de aandacht van hun raden brengen en indien een meerderheid
van de raden bezwaren heeft tegen deze passage, deze te laten vervallen in de
Participatievisie, is unaniem aanvaard.
Tot slot heeft de raad de lijst met ingekomen stukken en mededelingen vastgesteld.

Eindtijd: 21.20 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. 28/05/2014

