Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 3 mei 2017
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 3 mei jl. het volgende behandeld / besloten
(aanwezig 14 leden):



De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Er is bericht van verhindering ontvangen van
raadslid Hentenaar-Messcher. Raadslid Van den Berg komt iets later. Er zijn schriftelijke vragen
ontvangen van de fracties D66 en Liberaal. Voor agendapunt 8.2, Centrumplan Laren, zijn twee
amendementen (VVD, Liberaal Laren) en een motie (D66) ontvangen.
De agenda wordt conform vastgesteld.



Wethouder Stam geeft een uitgebreide uitleg over de afkoppeling van hemelwater. Het college heeft
gezien de inbreng van burgers in commissie R&I besloten de verplichting tot afkoppeling zes
maanden op te schorten. Er komt een plan van aanpak waarbij inwoners zoveel mogelijk worden
betrokken. De wijken die al zijn aangeschreven (1 t/m 6) worden per brief geïnformeerd. Er zal een
persbericht uitgaan en een vragen en antwoordlijst op de gemeentelijke website worden geplaatst. Het
kunstwerk ‘De Geitjes’ zal opnieuw van een laag worden voorzien door Marte Röling. De rapportage
inzake de exploitatiecijfers Raadhuis is verzonden naar de raad. Het college is in gesprek met Wbv
Laren i.v.m. een gewenste fusie met woningcorporaties Het Gooi en Omstreken. De raad wordt
geïnformeerd over de uitkomsten van het gesprek. Op 12 mei zal met gedeputeerde Post een gesprek
plaatsvinden over Crailo. Met wethouder Smit wordt de ronde langs de regiogemeenten over de Arhiprocedure voortgezet.
Wethouder Van der Pols nodigt de raadsleden uit voor de tweede bijeenkomst over eenzaamheid en
verbinden op 18 mei in het Brinkhuis. De raad wordt geattendeerd op de informatiebijeenkomst over
het dienstverleningsconcept op 11 mei in het gemeentehuis van Huizen.
Burgemeester Roest geeft aan dat veel raadsleden de plechtigheid voor de Joodse kinderen hebben
bijgewoond. Voor alle raadsleden is een boekje over de Berg-Stichting beschikbaar. Bij de herdenking
morgen zal oud-raadslid Heijmans aanwezig zijn voor het houden van een toespraak. In het kader van
de Arhi-procedure wordt op 18 mei een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners, ondernemers en
het maatschappelijk middenkader. Voorafgaand aan de bijeenkomst zal hen een oplegnotitie worden
toegezonden. Spreker attendeert de raadsleden op de komende energietransitie, er wordt binnenkort
een notitie verstuurd en er zal een aantal bijeenkomsten worden georganiseerd.



Er zijn schriftelijke vragen ontvangen van de fracties D66 en Liberaal Laren:
Fractie D66, inzet uitzendkrachten bij Tomin BV
Wethouder Van der Pols beantwoordt de vragen. Het college herkent zich niet in de situatie. Het gaat
om 50 uitzendkrachten op een bestand van 1853. Er is geen sprake van structurele inzet. Er wordt een
actief beleid gevoerd om mensen aan het werk te helpen. Daarbij gaat het ook om inwoners uit Laren.
Tomin werkt in een bedrijfsmatige opzet, maar in een sociale context. Sinds april 2014 zegt spreker
op de hoogte te zijn. Binnenkort ontvangt de raad een overzicht van de activiteiten die in HBELverband zijn georganiseerd.
Fractie Liberaal Laren, aangevraagde omgevingsvergunningen Hector Treublaan 1, Laren
Wethouder Stam beantwoordt de vragen. De wet schrijft voor dat alle aanvragen moeten worden
gepubliceerd. Er moet een relatie bestaan tussen de zorg en het appartementengebouw. Als er geen
relatie wordt aangetoond is er geen grond om de vergunning te verlenen. Aanvrager is om een
tuinplan gevraagd. Het terrein is 22.691 m2 groot, 25% is 6.000 m2. In het bestemmingsplan is spijtig
genoeg 40% opgenomen. In de aanpassing van het bestemmingsplan zal dit worden teruggebracht tot
ongeveer 25%. Spreker is door de tennisverenigingen geïnformeerd over een mogelijke fusie, maar hij
acht het prematuur om dit te relateren aan het Rosa Spier huis. Er zal op worden toegezien dat de
beslissing op de beide aanvragen gelijktijdig plaatsvindt.
Fractie D66, controlerende taak gemeenteraden op financiën van Gemeenschappelijke Regelingen
Wethouder Smit beantwoordt de vragen. Alle financiële stukken zijn op tijd binnengekomen, behalve
die van de BEL Combinatie, deze worden binnenkort verstuurd. Het college heeft geen rappel
verstuurd. In de zienswijze van de BEL Combinatie zal worden opgenomen dat in de toekomst meer
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tijdigheid wordt verwacht. Toegezegd wordt dat de stukken voortaan integraal aan de raad worden
doorgezonden.



Bij agendapunt Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen geeft raadslid
Van der Zwaan aan dat er op 19 mei aanstaande een regiopodium plaatsvindt. De bijeenkomst is
tweeledig, enerzijds parallelsessies en anderzijds het jubileum van de regio. Op 22 juni is het
volgende regiopodium, dit zal gaan over economische vooruitgang MRA.



De raad stelt de notulen van de raadsvergadering van 29 maart 2017 ongewijzigd vast.



De raad stelt de lijst ingekomen stukken en mededelingen ongewijzigd vast.



Marijn den Uijl, programmamanager Fysiek Domein regio Gooi en Vechtstreek, geeft een presentatie
over MRA/MIRT. Naar aanleiding van de gestelde vragen zal worden geprobeerd een nieuwe
gelegenheid te plannen.



De raad besluit conform het voorstel ‘Benoeming griffier’.



Bij het voorstel ‘Centrumplan Laren’ worden amendementen ingediend door de fracties van Liberaal
Laren en de VVD. Door de fractie van D66 wordt een motie ingediend. De beide amendementen
hebben tot doel het Foodcourt uit het Centrumplan te halen. In de motie wordt verzocht de uitvoering
van Centrumplan Laren op te schorten om extra budgettaire ruimte te scheppen voor het project
‘Afkoppelen in Laren’.
Het amendement van de VVD wordt aanvaard met 11 stemmen voor en 3 tegen (LL en de heer Vos
van LB). De leden Klingenberg en Vos leggen een stemverklaring af.
Het amendement van Liberaal Laren wordt unaniem aanvaard. Raadslid Klingenberg legt een
stemverklaring af.
Het voorstel ‘Centrumplan Laren’ wordt geamendeerd vastgesteld met 8 stemmen voor en 6 tegen
(LL, CDA, D66). De leden Bijvoet en Van den Berg leggen een stemverklaring af.
De motie van D66 wordt met 4 stemmen voor (D66, LL) en 10 tegen verworpen.



Het voorstel ‘Bestuursopdracht en Nota van uitgangspunten bp Centrum’ wordt conform vastgesteld
met 9 stemmen voor en 5 tegen (D66, LL en raadslid Klingenberg van het CDA). De leden
Klingenberg, Wegter, Bijvoet, Van den Berg en Wortel leggen een stemverklaring af.



De raad besluit conform het voorstel ‘Actualisatie evenementenbeleid’.



Het voorstel ‘Uitvoeringsprogramma GRP 2017 gemeente Laren’ wordt conform vastgesteld met 12
stemmen voor en 2 tegen (LL).



Het voorstel ‘Wijziging gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie’ wordt met 13 stemmen voor
conform vastgesteld (mevrouw Klingenberg afwezig).



Het voorstel ‘Statuten Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek’ wordt met 13 stemmen voor conform
vastgesteld. Raadslid Van den Brink legt een stemverklaring af (mevrouw Klingenberg afwezig).



De raad besluit conform het voorstel ‘Vaststellen integriteitsprotocol Gentle agreement’.



De raad besluit conform het voorstel ‘Beeldkwaliteitsplan Gooisch Crematorium Laren’.

Sluiting: 23.25 uur
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Een uitgebreide weergave van de vergadering is te beluisteren op de gemeentelijke website of te lezen in de
notulen die binnenkort beschikbaar komen. Ho.05/05/17
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