Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 1 november 2013
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 1 november 2013
('begrotingsbehandeling') de volgende zaken behandeld c.q. besloten (13 raadsleden
aanwezig, de heren N.G.M. Wegter (D66) en J.B. Werner (VVD) afwezig; de heer B.C. de
Nie (VVD) vanaf 12.00 uur afwezig (bij stemming 12 raadsleden aanwezig):
•

De raad heeft de Programmabegroting 2014-2017 vastgesteld (11 stemmen vóór en 1
tegen), inclusief het subsidieplafond voor 2014 (€ 1.045.479,--).
(er zijn diverse stemverklaringen afgelegd, binnenkort terug te lezen in de notulen van
de vergadering)

•

De volgende moties zijn behandeld:
Aanvaard:
Een motie van Liberaal Laren, waarin er bij het college op wordt aangedrongen in de
toepasselijke omgevingsvergunning (i.c. bouwvergunning) een clausule op te nemen –
in de voorschriften en beperkingen- die schadeverhaal door de gemeente mogelijk
maakt is –na stemming, 10 vóór en 2 tegen- aanvaard.
Een motie van Larens Behoud, waarin het college wordt opgeroepen de
mogelijkheden te onderzoeken om B&W te huisvesten in het Brinkhuis en de
raadsvergaderingen in het kantoor van de BEL Combinatie onder te brengen (in dit
voorstel blijft B&W dicht bij de bevolking en wordt de bestuursondersteuning in de
ambtelijke organisatie ondergebracht) is –na stemming, 8 vóór en 4 tegen- aanvaard.
Verworpen:
Een motie van de PvdA, waarin het college met klem wordt opgeroepen de
mogelijkheden te bezien om in de begroting ruimte te vinden om de geraamde
opbrengst van de ozb te verlagen en de verhoging van het ozb-percentage daarop aan
te passen is –na stemming, 11 tegen en 1 vóór- verworpen.
Een motie van Liberaal Laren, waarin het college dringend wordt verzocht om te
stoppen met het heffen van hondenbelasting is –na stemming, 9 tegen en 3 vóórverworpen.
Een motie van Liberaal Laren, waarin het college dringend wordt verzocht om te
onderzoeken of er mogelijkheden zijn om tot een strengere, efficiëntere en directere
handhaving –bijvoorbeeld door middel van administratieve boeteoplegging- te komen
is –na stemming, 8 tegen en 4 vóór- verworpen.
Een motie van het CDA, waarin het college wordt verzocht om in afwachting van
de uitspraak in de aangekondigde rechtszaak (m.b.t. de HOV) van Blaricum tegen de
Provincie Noord-Holland het begrote bedrag ad € 250.000,-- vooralsnog niet voor dit
doel te oormerken is –na stemming, 8 tegen en 4 vóór- verworpen.

Ingetrokken:
Een motie van de PvdA, waarin het college dringend wordt verzocht om te bevorderen
dat een mogelijkheid (bv. een reserve) wordt gecreëerd om dreigende tekorten op te
vangen (inzake decentralisaties in het sociale domein, AWBZ-taken naar de Wmo) is
–na uitleg van het college dat de gemeente op dit punt sowieso gehouden is om te
betalen- ingetrokken.
•

Het is traditie dat tijdens deze vergadering bij de koffie een gevulde koek van
banketbakkerij Spelthuis wordt geserveerd. Bij deze gelegenheid heeft de raad een
moment stil gestaan bij het recente overlijden van de heer Th. Spelthuis, alsmede bij
het overlijden van de heer J. Zoon, onder meer oud-brandweerman.

•

Afspraken:
- raad en college spreken af dat de in de begroting voorgenomen bezuiniging met
€ 5.000,-- op de Rekenkamercommissie (RKC) niet wordt doorgevoerd; éérst wordt
overleg gevoerd met de RKC zelf over dit onderwerp en –na eventuele
overeenstemming over een bezuiniging tussen de 3 BEL-gemeenten en de RKC – via
een begrotingswijziging door de raad vastgesteld.

•

Toezeggingen:
- het college zal –uiteraard in overleg met de collega’s in beide andere gemeenten en
met de bedenkers van het model- nadenken over (de noodzaak van) een herijking van
het BEL-model, waarbij ook gekeken wordt naar mogelijke alternatieve vormen van
inrichting/organisatie van bestuur, en daaruit voortvloeiend de personele invulling en
huisvesting.
- de portefeuillehouders sociale zaken in de drie BEL-gemeenten en Huizen zullen
binnenkort samenkomen om te overleggen over de gewenste vorm/organisatie van
samenwerking in het sociaal domein.
- het bestuur van de Beheerstichting Hart van Laren zal op 2 december a.s. een
financiële en maatschappelijke verantwoording over het eerste ‘bedrijfsjaar’ t.b.v. de
raad verzorgen.
- de BEL Combinatie zal in cie. M&F van 21 november a.s. een presentatie over de
inhuur van externen (beleid, kosten) verzorgen.

Aanvangstijd: 09.00 uur
Eindtijd: 12.45 uur
Een uitgebreide weergave van de vergadering kunt u vinden in de notulen, die binnenkort
beschikbaar komen.
Zw. 01/11/2013

