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AGENDA
1.
2.
3.

Opening en vaststelling agenda
Mededelingen
Raadsvoorstellen:

3.1

Onderwerp:
Voorstel:

Exploitatie raadhuis Laren (40)
Kennisnemen van het memo raadhuis Laren.

3.2

Onderwerp:
Voorstel:

Jaarrekening gemeente Laren (39)
1) In te stemmen met de budgetoverschrijdingen van in totaal
€ pm zoals vermeld in hoofdstuk 2.1.5 Analyse begrotingsrechtmatigheid van de Jaarstukken 2016;
2) De Jaarstukken 2016 vast te stellen met een voordelig saldo
van € 1.190.547,00;
3) Hiervan het voordelig resultaat als volgt te bestemmen:
a. € 771.440,00 aan de reserve Sociaal Domein;
b. het vormen van een bestemmingsreserve investeringen preventief voorveld en hier € 200.000,00 aan toevoegen;
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3.3
4.
4.1
5.

Onderwerp:
Voorstel:
Onderwerp:

c. € 219.107,00 is reeds meegenomen in de besluitvorming van
de budgetoverheveling Jaarrekening 2016 (raadsbesluit d.d. 29
maart 2017);
4) Daarnaast wordt voorgesteld om de volgende bestemmingsreserves op te heffen:
d. de bestemmingsreserve Re-integratie en Participatie op te heffen en het saldo van € 35.020,00 vrij laten vallen ten gunste van
de bestemmingsreserve Sociaal Domein;
e. de bestemmingsreserve Gemeentelijke gebouwen op te heffen
en het saldo van € 11.405,00 vrij laten vallen ten gunste van de
Algemene reserve;
f. de bestemmingsreserve AZC Crailo op te heffen en het saldo
van € 147 vrij laten vallen ten gunste van de Algemene reserve;
5) Kennisnemen van de conceptcontroleverklaring en het Verslag
van bevindingen behorend bij de Jaarstukken 2016;
6) De 8e begrotingswijziging 2017 (resultaatbestemming 2016,
conform bovenstaande punten 3 en 4) vast te stellen.
Kadernota 2018-2022 vaststellen (27)
De Kadernota 2018-2022 vast te stellen.
Motie vreemd aan de orde ingediend door VVD
Bomenkap terrein Hector Treublaan.

Sluiting

1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Hij heet de aanwezigen van harte
welkom. Deze avond wordt de kadernota behandeld. Er is bericht van afwezigheid ontvangen van mevrouw Klingenberg. Er is een set vragen ontvangen vanuit de fractie van
Larens Behoud over de begraafplaats. De vragen zijn nog door de heer Wortel opgemaakt. Op deze agenda is geen vragenuur opgenomen maar hij zegt toe dat de vragen
nog voor het zomerreces schriftelijk worden beantwoord.
Er zijn twee moties en een amendement ontvangen bij agendapunt 3.3. De VVD heeft
nog een motie vreemd aan de orde ingediend over de bomenkap op de Hector Treublaan.
De agenda wordt vastgesteld.
2.
Mededelingen / Voortgang grote projecten
Wethouder Stam zegt dat er 4 juli 2017 een gezamenlijke raadsbijeenkomst is geweest
met een vertegenwoordiging van de gemeenteraden Hilversum, Gooise Meren en Laren.
De bijeenkomst was in het gemeentehuis van de gemeente Hilversum. Via een presentatie informeert hij de raad over de gezamenlijke aankoop van Crailo.
De heer Vos (Larens Behoud) zegt dat hij 4 juli jl. naar de bijeenkomst is geweest. Op
dat moment was volop gelegenheid voor het stellen van vragen. Zijn fractie heeft de
moeite genomen die bijeenkomst bij te wonen en nu wordt die bijeenkomst dunnetjes
overgedaan voor de mensen die niet de moeite hebben genomen daarnaartoe te gaan.
Hij voelt zich hierdoor enigszins bekocht. Kan de voorzitter zich dat voorstellen?
De voorzitter kan zich dat gevoel voorstellen maar niet iedereen was in de gelegenheid
die bijeenkomst bij te wonen. Om die reden stelt hij de raadsleden kort in de gelegenheid
tot het stellen van enkele vragen.
De heer Van den Brink (PvdA) maakt excuses dat hij niet aanwezig was bij de bijeenkomst van 4 juli jl. maar hij vindt het onderhandelingsresultaat een pluim waard en geeft
het college een applaus. In de afgelopen periode is vaak gesproken over het ontbreken
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van bestuurskracht in de regio. Maar de partij die de gemeente gebrek aan bestuurskracht verwijt heeft daarin de afgelopen tien jaar ernstig zelf blijk van gegeven. Hij is blij
dat de gemeenten de regie zelf oppakken omdat de provincie daartoe niet in staat is gebleken. De gemeente Hilversum heeft nog een grote garage van Connexxion in het centrum. Deze locatie is niet geschikt voor woningbouw en wellicht dat deze in de plannen
kan worden meegenomen.
Mevrouw Timmerman (Liberaal Laren) zag op de eerste sheet dat het ruimtelijk kader
wordt gehandhaafd. Zij vermoedt dat de natuurstrook bij de brug wordt gehandhaafd. Zij
gaat ervan uit dat daarover afspraken zijn gemaakt. De gemeente Laren heeft een kapitaalinbreng van 10%. Hoeveel inbreng heeft de gemeente Laren over die strook?
De voorzitter zegt dat de strook publiek- en privaatrechtelijk is geborgd.
De heer Wegter (D66) sluit aan bij de woorden van de heer Van den Brink. Hij is blij dat
dat de regio tot bestuurskrachtig optreden in staat is.
Mevrouw Niekus (VVD) was wel aanwezig bij de bijeenkomst van 4 juli jl. Tijdens die
bijeenkomst heeft zij gevraagd of de gemeente Blaricum bij dit initiatief kan worden betrokken. Het terrein van Tergooi-Noord komt vrij en om die reden vraagt zij de gemeente
Blaricum mee te nemen in deze ontwikkelingen.
Wethouder Stam heeft tijdens die bijeenkomst al aangegeven dat hij te zijner tijd contact op zal nemen met de gemeente Blaricum. Op dit moment is nog niet duidelijk wat er
gebeurt met het terrein van Tergooi-Noord.
De heer Van den Berg (CDA) complimenteert de onderhandelaars met dit resultaat.
De voorzitter zegt dat hiermee dit onderwerp is afgesloten.
3.

Raadsvoorstellen:

3.1
Exploitatie raadhuis Laren (40)
De heer Bijvoet (D66) citeert uit de raadsvoorstellen van 2012 en 2013. In de betreffende raadsvoorstellen over dit onderwerp staat: in het kader van de exploitatieprognose
wordt nu uitgegaan van realistische verwachtingen met een minimale opbrengst. Een
project als dit vraagt van het college ondernemerschap en de noodzaak besluitvaardig en
daadkrachtig te handelen. De financiële risico's worden beperkt geacht. Vervolgens
vraagt de gemeenteraad in 2015 naar de financiële uitkomsten van het gemeentehuisproject. Keer op keer wordt hem dit toegezegd maar vervolgens komen er geen stukken.
In mei 2017, bijna twee jaar na het eerste verzoek, komt er als resultaat een memo. Dat
resultaat vindt D66 desastreus. Hij kan er veel over zeggen maar in wezen is het een
diep treurig verhaal. Dit is een voorbeeld van het niet hebben van bestuurlijke greep op
een administratie die tekortschiet. Hij is blij dat het college nu het boetekleed aantrekt.
Dat is geen vergoeding voor het feit dat dit tot schade heeft geleid voor de gemeentelijke
portemonnee. De technische vragen zijn inmiddels voldoende beantwoord. Helaas staan
er nog enkele onzekerheden in de memo. Hij concludeert dat er geen ondernemerschap,
geen besluitvaardig en daadkrachtig handelen is getoond en dat er een geconsolideerd
financieel risico is over een periode van drie jaar. D66 spreekt een diepe afkeuring uit
over dit project. In het oude raadsvoorstel staat dat het gaat om een realistische begroting. Dat betekent dat hij nog kritischer zal zijn op de voorgelegde voorstellen. Het
raadsbesluit vraagt: kennisnemen van. D66 heeft kennisgenomen van en zegt ja tegen
het raadsvoorstel.
De heer Van den Brink (PvdA) was verbaasd dat het voorstel op deze manier op de
agenda staat. Er wordt gevraagd kennis te nemen van en de consequenties zijn in de kadernota verwerkt. Het is een schoolvoorbeeld van niet in control zijn bij een project. Hij
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is blij dat het college probeert vat te krijgen op dit project door alle cijfers boven water te
krijgen.
De heer Calis (Larens Behoud) zegt dat hij in de commissievergadering over het Integraal Huisvestingsplan van de scholen de opmerking heeft gemaakt over de competenties en exploitatie van vastgoedbeheer van de gemeente Laren of de BEL Combinatie. Als
het gaat om de exploitatie van het raadhuis verwijst hij naar zijn eerder gedane aanbod
om daarvoor competenties te mobiliseren om het vastgoedmanagement van de gemeente te adviseren. Uiteraard moet er nog een principieel debat worden gevoerd over de
functie van het raadhuis.
De heer Visser (Liberaal Laren) steunt het betoog van de fracties van D66 en PvdA. Na
lang vragen is er een memo opgesteld en hij spreekt zijn waardering uit voor de poging
die is gedaan om duidelijkheid te scheppen over het raadhuis. De getoonde cijfers zijn op
geen enkele manier te verbinden met de producten, ramingen of realisaties of jaarrekening. Het is een forse overschrijding van de kaders die door de raad zijn aangegeven.
Naar de toekomst zien de cijfers er een stuk zonniger uit maar op dit moment heeft hij
daar weinig vertrouwen in. De financiële prognoses zijn stelselmatig te optimistisch geweest. De accountant heeft dat in het accountantsverslag ook geconstateerd. Liberaal
Laren neemt kennis van het voorstel maar keurt de handelswijze sterk af.
De heer Van den Berg (CDA) zegt dat er veel is gezegd over dit onderwerp. Misschien
dat de raad de hand ook enigszins in eigen boezem moet steken. De gemeenteraad wil
per se in het raadhuis gehuisvest blijven. Daarmee is een keuze gemaakt en soms valt
het even tegen maar er komt ook weer een betere tijd aan. Hij wil het college om dezelfde doorzettingsmacht vragen die ook bij de aankoop van Crailo is ingezet. Hij heeft er
vertrouwen in dat het op de lange termijn goed komt.
De voorzitter antwoordt dat het Hart van Laren in een moeilijke periode kwalitatief is
heringericht.
3.2
Jaarrekening gemeente Laren (39)
De heer Van den Berg (CDA) wil meer naar de kadernota kijken. Het CDA complimenteert het college met de jaarrekening. In de commissievergadering is door de nieuwe accountant toegelicht hoe deze hierin staat en hij bedankt het college voor de jaarrekening.
De heer Bijvoet (D66) heeft een uitgebreide vragenlijst over de jaarrekening ingediend
welke keurig is beantwoord. Hij wil nog wel een opmerking maken over het overschot
binnen het Sociaal Domein. Bij de kadernota komt hij hier via een motie nog op terug.
Net als in andere gemeenten wordt het Sociaal Domein zeer rigide uitgevoerd. Aan de
hand van die standaard worden de diensten aan de cliënten geleverd. De bedoeling was
met het invoeren van deze wet dat er ook naar maatwerk wordt gekeken. Blijkbaar is het
daar niet van gekomen. Hij zal proberen door het indienen van een motie bij de kadernota het maatwerk in het Sociaal Domein terug te brengen. Over de formatie bij de gemeente Laren en de BEL Combinatie heeft hij in de commissie al een opmerking gemaakt.
De heer De Nie (VVD) had de eer de vergadering over de jaarrekening, als vreemde
eend in de bijt, te mogen voorzitten. Hij heeft die avond de discussie kunnen volgen en
de toelichting van de accountant met de daarbij behorende opmerkingen over de jaarrekening gehoord. De VVD keurt de jaarrekening goed.
De heer Van den Brink (PvdA) sluit aan bij de woorden van de heer Bijvoet. Voor het
tweede jaar op rij is er een fors overschot op het Sociaal Domein. In 2015 is de decentralisatie met 25% korting doorgevoerd. Veel gemeenten waren bang voor een tekort en
misschien is bij het verlenen van zorg de bezuiniging wel te veel op de voorgrond getre-
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den. Misschien is het nu tijd dat er iets ruimhartiger met die gelden kan worden omgegaan. Bij de kadernota komt hij hierop terug.
De heer Visser (Liberaal Laren) zegt dat wordt gevraagd de jaarrekening goed te keuren. De accountant heeft de jaarrekening gecontroleerd en heeft zich gehouden aan de
strikte opdracht: alles moet in formele zin in orde zijn. De raad heeft een bredere bevoegdheid en moet in materiële zin conclusies trekken uit de verslaggeving in het jaarverslag. Spreker heeft ter illustratie een overzicht uitgedeeld waarop zichtbaar is dat het
eigen vermogen terugloopt en dat de leningen fors toenemen. De gemeente heeft veel
geld geleend ten opzichte van een beperkt eigen vermogen. Er is net gesproken over een
project van € 33 miljoen waarvoor in de toekomst misschien 10% moet worden geleend.
Hierdoor zullen de leningen nog verder oplopen ten opzichte van een hele kwetsbare basis. Dat vindt hij een teken van slecht financieel bestuur. De accountant heeft op één
punt in formele zin geen goedkeuring kunnen verlenen. Het college heeft € 500.000,00
uitgegeven zonder dat daarvoor vooraf de goedkeuring van de raad is verkregen. Hoe
gaat de raad hiermee om? Liberaal Laren is niet van plan de jaarrekening goed te keuren. Op pagina 120 wordt gesproken over de ligweide en daaraan is een bedrag van
€ 250.000,00 aan voorbereidingskosten besteed. Hij kan zich niet herinneren dat de gemeenteraad hiervoor een voorbereidingskrediet heeft afgegeven. Dat vindt hij een kwalijke zaak.
Wethouder Smit zegt dat veel vragen tijdens de commissievergadering al zijn beantwoord. De opmerking over het Sociaal Domein is een politiek gekleurde opmerking. Alle
decentralisaties met de daarbij behorende kortingen die tot nu toe zijn uitgevoerd zijn tot
nog toe altijd binnen het budget gebleven. Lokale gemeenschappen kunnen deze werkzaamheden beter uitvoeren. Er wordt nu steeds gesproken over overschotten binnen het
Sociaal Domein maar de Participatie- en de BUIG-regeling worden steeds ongunstiger.
Het is belangrijk dat er niet alleen naar de regeling maar meer naar de mens wordt gekeken waarbij de regeling de hulp ten dienste staat. Op dit moment kunnen de overschotten binnen het Sociaal Domein de tekorten op de BUIG-regeling nog dekken maar
dit zal niet eeuwig voortduren. Een normenkader is killing voor maatwerk. Vooralsnog
heeft het college in de kadernota aangegeven dat de hulpverlening in het Sociaal Domein
kan worden gerealiseerd binnen de daarvoor ontvangen budgetten. De komende jaren
zullen de budgetten binnen het Sociaal Domein niet verder worden verhoogd. De buffer
die de afgelopen periode is opgebouwd kan voorlopig nog worden ingezet voor extra
maatregelen. Veel van de teruggang in het eigen vermogen komt voort uit de besluitvorming over Singer. Verder heeft het college niets uit het eigen vermogen gehaald.
Spreker heeft met betrekking tot de schulden verschillende acties ondernomen die hun
weerslag vinden in de exploitatie. Hij herkent het beeld en hij onderschrijft dat dit moet
worden opgepakt zeker als er wordt gesproken over een voortdurende wens zelfstandig
te blijven. De huidige financiële positie van de gemeente komt voort uit vooruitlopende
besluitvorming en niet door voorstellen vanuit dit college. Op dat vlak is er sprake van
een trendbreuk.
Ten een aanzien van de vraag van Liberaal Laren over het uitgeven van budget zonder
dat daar vooraf de goedkeuring van de raad voor is gevraagd zegt hij dat er kosten zijn
gemaakt maar de exacte bedragen moet hij nazoeken. Hij komt hierop terug.
Met 11 stemmen voor en 2 stemmen tegen – Liberaal Laren – is het voorstel aanvaard.
3.3
Kadernota 2018-2022 vaststellen (27)
Mevrouw Timmerman (Liberaal Laren):
"Deze kadernota zou wel eens de laatste kunnen zijn van een zelfstandig Laren, waarbij
we zelf kunnen beslissen over de financiën en zelf de kaders kunnen zetten voor de komende jaren. Het zit er dik in dat we eind dit jaar onder preventief toezicht komen, als
voortvloeisel uit de Arhi-procedure, ook bij slechts een ambtelijke fusie HBEL. Dat maakt
de betekenis van deze kadernota nogal betrekkelijk: het zou zo maar eens kunnen dat de
provincie gaat strepen in de reeds geplande uitgaven.
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Niettemin zullen wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen en een zo realistisch mogelijke kadernota moeten vaststellen.
Alvorens in te gaan op de inhoud van de kadernota, wil ik eerst iets zeggen over het proces van de totstandkoming ervan. De kadernota is een belangrijk instrument voor de
raad om zijn kaderstellende en controlerende taak te kunnen uitoefenen en als zodanig
een essentieel onderdeel van de planning-en-controlcyclus. De P&C-cyclus is wat ons betreft al een hele tijd vér onder de maat. Om maar iets te noemen:
De jaarrekening van de gemeente Laren is pas heel laat beschikbaar gekomen en een
voorjaarsnota hebben we niet gehad, hetgeen wel verplicht is in de financiële verordening. En de kadernota zoals die aanvankelijk verstrekt is, geeft geen verbinding met de
Jaarrekening 2016 en ook niet met de prognose voor 2017. Het lijkt wel of die stukken
worden gemaakt omdat ze nou eenmaal gemaakt moeten worden, maar dat de kennis
omtrent de betekenis van die stukken op de financiële afdeling en dus ook bij de wethouder ontbreekt. Een najaarsnota hebben we ook al een tijd niet gezien, terwijl ook dit
verplicht is gesteld in de Financiële verordening. De financiële verantwoording met betrekking tot het Brinkhuis hebben we pas gekregen na heel lang aandringen. Zoals bekend: grote tegenvallers omdat er totaal geen controle was. Hetzelfde geldt voor het
raadhuis: grote overschrijdingen van door de raad gestelde kaders en totaal geen controle. Dit gaat om miljoenenprojecten, onbegrijpelijk dat zoiets zo lang zo fout kan gaan. De
fraude met de debiteuren van de BEL Combinatie heeft lang kunnen voortduren; signalen
dat er iets vreemds aan de gang moest zijn, werden genegeerd. Dat geeft weinig vertrouwen.
De kadernota
Zoals de afgelopen jaren tot een gewoonte gemaakt in Laren, zien we in deze kadernota
wederom een erg optimistische kijk op de werkelijkheid en de toekomst, waarbij nu al
bekende, structurele, uitgaven buiten de nota worden gehouden om op deze wijze een
financieel kloppend verhaal te kunnen presenteren. Wie houdt wie nu voor de gek.
Wat ons betreft is de afgelopen jaren, en nog steeds te veel voorgesorteerd op een fusie,
met als motto: 'Laten we ons geld maar opmaken, voor we worden samengevoegd.' Dan
moet je oppassen dat dat niet een 'self fulfilling prophecy' wordt, want met slechts schulden en geen eigen vermogen, kun je niet eens meer zelfstandig blijven, ook al wil je nog
zo graag.
Wij hebben eens gekeken hoe dit zit met de verhouding eigen vermogen/schulden, en
dat loopt behoorlijk uit de hand. De schulden nemen nog steeds toe (in 2017 zitten we al
op zo'n € 37 miljoen schuld, terwijl ons eigen vermogen steeds verder slinkt, zelfs onder
het toegestane minimum) In 2006 had de gemeente een eigen vermogen van € 20 miljoen en geen schulden. Ons advies is al jaren: 'Niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt' en 'leuke uitgaven' pas doen na de noodzakelijke uitgaven, zoals het versterken
van de BEL Combinatie en de Planning en Control. Deze zeer respectievelijke uitgaven
zijn begroot op € 61.000,00 voor de BEL-versterking en de Planning en Control staat op
pagina 16 slechts als p.m. vermeld, terwijl we daar nu juist dringend behoefte aan hebben.
Bovenstaande bedragen vormen een schril contrast met de 'leuke uitgaven' van genoemde € 750.000,00 ten behoeve van het Centrumplan. Wij vinden dat hier wederom de verkeerde prioriteiten worden gesteld. En dan zwijgen we nog over wegonderhoud en riolering.
Exploitatie raadhuis
U presenteert hier een meevaller van € 110.000,00 op het begroot exploitatietekort omdat de kosten nu direct op het gemeentebestuur worden verhaald. Dit is echter geen besparing of meevaller, maar verschuiving van lasten, die linksom of rechtsom gewoon
moeten worden betaald. Ons inziens is er dus geen sprake van een meevaller in het tekort.
Reserve riolering
Bij de aanpak van de wateroverlast is ons voorgerekend dat deze kosten geheel uit de
opbrengst rioolheffing kunnen worden betaald. Dat de gemeentelijke panden ook moesten worden afgekoppeld, totaal € 332.000,00 waarvan € 181.000,00 in 2018, is hierbij
even vergeten. Wij willen zo spoedig mogelijk helderheid krijgen over de ontwikkeling
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van de reserve Rioolheffing en de eventuele consequenties van het afkoppelbeleid in relatie tot de hoogte van de rioolheffing voor de burger.
Ook het ons inziens niet toegestane bedrag van € 30.000,00 voor de afkoppeling van de
29 panden en de jaarlijkse afname van € 75.000,00 straatreiniging uit dit reservepotje,
willen we hierbij helder hebben in het licht van het recente arrest van de Hoge Raad. Wij
zullen dit via het presidium als agendapunt opvoeren.
Structurele kosten Veiligheidsregio
Waarom neemt u deze bijna € 50.000,00 slechts op in de risicoparagraaf? Structurele
ontwikkelingen dienen structureel te worden opgenomen in de begroting. Graag uw reactie.
0penbare orde en veiligheid
Veiligheid bieden is een kerntaak van de gemeente. Wij vragen u daarom de uitbreiding
van de BOA's structureel te maken, en deze niet slechts in 2018 op te nemen, zodat de
BOA-capaciteit tenminste weer op de minimaal aanvaardbare capaciteit kan komen.
Omgevingswet
Alhoewel de Omgevingswet een enorme operatie is en een goede voorbereiding en kennisvergaring - zeker voor een cultuurhistorisch dorp als Laren - heel belangrijk is, heeft u
hiervoor € 0,00 uitgetrokken. Dit verontrust ons ten zeerste. Wel schrijft u "om ons voor
te bereiden op de Omgevingswet, willen we in 2020...". Het is u toch bekend dat de Omgevingswet in januari 2019 al ingaat? Waar wilt u zich in 2020 dan nog op voorbereiden?
Graag uw reactie.
Onderhoud bomen
Het onderhoud van de bomen is heel lang ver onder de maat geweest terwijl dit het visitekaartje van Laren is. Ook uit veiligheidsoverwegingen moeten de bomen goed onderhouden worden. U stelt voor het budget met € 40.000,00 te verhogen. Dat is prima,
maar uitgaande van uw rekensom, en uit eigen ervaring wetende wat het onderhoud van
de bomen kost, willen wij dit verhogen en het bedrag verdubbelen.
Sociaal Domein
De Buurtbus vinden wij een prachtig initiatief. Ten aanzien van de financiering vragen wij
ons wel af of dit niet vanuit de (reserve) WMO-gelden kan worden bekostigd. Op pagina
10 staat dat we elk jaar € 102.700,00 overhouden op jeugdwerk. Dat lijkt fijn, maar
staat in schril contrast tot berichten dat er in de Gooi en Vechtstreek nogal wat jongeren
tussen wal en schip vallen of dreigen te vallen. De vraag is eigenlijk of dit in Laren ook zo
is en of we met dit bedrag dat voor jeugdzorg is bedoeld niet wat extra's kunnen doen
om deze gaten in hulpverlening te kunnen dichten? Graag uw reactie.
Autonome ontwikkelingen
Ten behoeve van vermindering van de enorme rentelasten is, uit pure armoede, onze
€ 1,4 miljoen BNG-gelden die in 2020 zouden worden uitgekeerd en ons daarnaast jaarlijks € 100.000,00 rente opleverden, volledig ingezet om een reeds bestaande dure lening, tegen een lager rentetarief te kunnen oversluiten. Alhoewel dit nu een voordeel oplevert betekent het wel een noodgedwongen opsouperen van een appeltje voor de dorst
van € 1,4 miljoen voor het volgende college als gevolg van leven op te grote voet. Wij
betreuren dit ten zeerste.
Ten aanzien van het instellen van een Schommelfonds precario is de vraag gerechtvaardigd, waarom u pas in 2019, na de verkiezingen, € 400.000,00 hiervoor reserveert en in
2018 slechts € 175.000,00?
Afvalstoffenheffing
Sinds kort moet de burger alle afval (ook plastic) zelf gescheiden aanleveren. Dit 'scheiden aan de bron' is voor de GAD goedkoper dan dat ze dit zelf moeten doen. De afvalstoffenheffing zou dus lager moeten worden. Kan iemand mij uitleggen waarom wij als
burgers dan toch meer moeten gaan betalen?
Liberaal Laren heeft jaren achtereen gepleit om de te veel betaalde afvalstoffenheffing
terug te geven aan de burger. U bent nu bereid een deel van de reserve terug te storten.
Dat is een stap in de goede richting, maar wat moeten we verstaan onder 'een deel'?
Subsidieplafond Laren
Ondanks alles wat u op pagina 19 schrijft, staat het jaarlijks vaststellen van een subsidieplafond nog gewoon als verplichting in de Financiële Verordening Laren, alsmede een
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verplicht verantwoordingsverslag bij de jaarstukken. Dit is beide niet gebeurd. Daarnaast
missen wij nog steeds de subsidielijst, zodat wij als kaderstellende raad totaal verstoken
zijn van informatie over subsidiebedragen die instellingen en verenigingen van de gemeente jaarlijks krijgen. Wij vragen u op zijn minst, bij de komende Begroting 2018 een
subsidielijst met bedragen toe te voegen, zodat wij onze controlerende taak als raad op
dit punt naar behoren kunnen uitoefenen."
De heer Van den Brink (PvdA):
"Als voorbereiding op deze algemene beschouwingen heb ik die van de voorgaande jaren
nog eens doorgenomen. Daarbij bleek dat veel dingen die ik toen naar voren heb gebracht ook nu nog actueel te zijn. U moet het me dus maar vergeven als ik in herhalingen lijk te vervallen, maar je zou je af kunnen vragen of het misschien niet aan het college ligt.
Financiën
Bij de kadernota en de begroting hebben we het natuurlijk over de financiën. De kadernota is een helder en duidelijk verhaal en schetst een positief financieel beeld. Bovendien
lijkt de laatste meicirculaire nog een meevaller op te leveren. Er zijn toch wel wat kanttekeningen bij te maken; Aan de exploitatie van het raadhuis wordt een positieve draai gegeven door een deel van de kosten naar de gemeente over te hevelen. Daarmee kan
echter niet worden verhuld dat die exploitatie tegenvalt. Verder is er de laatste jaren fors
bezuinigd op het BEL-apparaat. Dat lijkt niet houdbaar en we zullen moeten investeren in
de BEL om de kwaliteit van de dienstverlening weer op het gewenste peil te brengen en
de inhuur van externen te beperken. De reserves zijn de afgelopen jaren teruggelopen
tot een minimumniveau. Tot slot zullen we vanaf 2022 ook de opbrengsten van de precarioheffing moeten missen. Werk aan de winkel dus!
Ruimtelijke ordening en verkeer
De wethouder Ruimtelijke ordening heeft naar eigen zeggen een aantal hoofdpijndossiers
geërfd. Ik moet helaas constateren dat die nog steeds niet tot een goed einde zijn gebracht. Misschien dat het met de scouting nu toch goed komt, maar de Hoefloo-zaak
sleept zich nog voort. Nu lijken er nieuwe probleemgevallen op te doemen.
Het dossier Wateroverlast levert de nodige hoofdbrekens op en het is nog maar de vraag
of dat in deze coalitieperiode kan worden afgerond.
De wethouder wilde snel geld verdienen met de ligweide, maar daar lijkt hij zich toch in
verslikt te hebben. Dan liggen er nu ook plannen voor het ontwikkelen van sociale woningbouw aan de Harmen Vosweg. Het standpunt van de PvdA is helder; daar waar de
gemeente of de woningbouwverenigingen eigenaar zijn wordt alleen betaalbaar gebouwd,
maar wel op een zorgvuldige manier. We moeten zuinig omgaan met schaarse ruimte in
Laren, met respect voor de omgeving. Bij de vaststelling van de definitieve lokale woonvisie zullen we daar op terugkomen.
Het door de wethouder voorgestelde vereveningsfonds is een goede methode om betaalbaar bouwen mogelijk te maken. Helaas is dat fonds er nog steeds niet en zijn er al kansen gemist.
In het kader van de MIRT gaat de regio inzetten op beter openbaar vervoer. Helaas is
daar in Laren weinig van te merken. Met name de buurt Zevenend blijft slecht bereikbaar
met het ov. We zijn ook in blijde verwachting van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Naar het zich laat aanzien zal de VVD haar loze verkiezingsbelofte over de situatie op het kruispunt op de Brink niet waarmaken.
In het algemeen constateer ik dat de verantwoordelijk wethouder de zaken voortvarend
aanpakt, maar daarbij de juiste volgorde wel eens uit het oog verliest; eerst de planologie en dan de plannetjes s.v.p.
Duurzaamheid
Laren lijkt op het punt van duurzaamheid weinig ambities te hebben. We zijn blij dat er
in Laren een particulier initiatief voor duurzame energie is gestart, maar missen nog
steeds de ambitie bij het gemeentebestuur zelf. Dat ondanks een motie die daartoe oproept. Laren lijkt wel groen, maar is dat niet. Zeker niet waar het de mentaliteit van veel
inwoners betreft; Steriele designtuinen, overmatige buitenverlichting, voor elke boodschap de benzineslurper pakken en ga zo maar door. Als PvdA vinden we dat de gemeen8

te moet inzetten op een mentaliteitsverandering en zelf moet komen met duurzame
maatregelen.
Sociale zaken en onderwijs
Het beeld na drie jaar decentralisatie lijkt, als we de wethouder mogen geloven, positief.
Toch bereiken ons nog steeds klachten dat individuele gevallen niet vlot en goed worden
afgehandeld. Vooral de bureaucratische opstelling van de dienst in Huizen wordt als een
probleem gezien. Het lijkt wel of de primaire doelstelling van die dienst is om het zo
goedkoop mogelijk en volgens de regeltjes te doen. De gemeentelijke diensten moeten
dienstbaar zijn en dat geldt vooral voor de hulpverlening aan mensen die het moeilijk
hebben. Dat moet vlot, klantgericht en ruimhartig en mag wat ons betreft best iets extra
kosten. Kunnen we niet beter het Sociaal Wijkteam uitbreiden en zo de enorme wachttijden verminderen voor WMO-aanvragen?
Onlangs werden we bij de behandeling van het huisvestingsplan voor het onderwijs geconfronteerd met een basisschool met ruimtegebrek. Vorig jaar nog werd er een basisschool gesloten. De vrijheid van onderwijs is een groot goed, maar er zijn wat ons betreft
wel grenzen aan. Iedereen wil voor z'n kind het beste onderwijs, maar het is ook belangrijk dat kinderen in hun eigen dorp en liefst dicht bij huis naar school gaan. Daar hebben
we in Laren voldoende scholen voor. Het is niet de bedoeling dat we als gemeente Laren,
zoals bij sommige scholen in Blaricum, aan grootschalige leerlingenimport gaan doen.
Ook aan de verplichting van de gemeente om voor huisvesting te zorgen zitten grenzen,
zeker als die ten koste gaat van andere belangrijke voorzieningen.
Sport
Wij vinden de plannen voor een fusie van de twee tennisverenigingen een goede zaak.
Dat biedt ook kansen voor het herontwikkelen van het terrein van 't Laer. Dat de gemeente een bijdrage levert aan de noodzakelijke aanpassingen bij de LLTC vinden we
redelijk, maar we moeten ook de andere sporten niet vergeten. Ook bij SV Laren zal opnieuw geïnvesteerd moeten worden.
We hebben een prachtig nieuw zwembad, maar de exploitatie daarvan blijft een zorg.
Daarom en omdat het goed is dat de jeugd sport en kennismaakt met de mogelijkheden
daarvoor in Laren, dienen we samen met D66 een motie in om daarvoor extra geld te
reserveren.
Bestuurlijke toekomst
We hebben er een zooitje van gemaakt. Zowel in de regio als in Laren. Je kan misschien
niet eens stellen dat de provincie een verdeel-en-heersspel heeft gespeeld. Nee, de verdeeldheid in de regio en in Laren bleek niet te overwinnen. Tot overmaat van ramp vlogen allerlei partijen van links naar rechts; In het verkiezingsprogramma nog voor fusie
pleiten en nu plotseling kampioen van de zelfstandigheid spelen. Overdragen van taken
naar Hilversum en nu plotseling een ambtelijke fusie met Huizen.
Dat de burgemeester van Hilversum meeloopt in de Sint Jansprocessie zou toch veel
moeten zeggen. Al is het een stap achter onze eigen burgemeester. Ik heb overigens die
van Huizen niet gezien. Een ambtelijke fusie met Huizen zien we als een stap in de verkeerde richting van een bestuurlijke fusie. De eerste vluchtelingen richting Eemnes zijn al
gesignaleerd!
Als PvdA hebben we een consequent standpunt; regel regionaal wat daar thuis hoort en
behoudt voor lokale thema's zeggenschap in het dorp. De drie BEL-dorpen zijn op termijn
te klein voor bestuurlijke zelfstandigheid. Daarom hebben we ons altijd voorstander getoond van een BEL-fusie. Dat de provinciegrens een dergelijke goede bestuurlijke indeling verhindert is een grof schandaal.
Ons dorp
Laren is en blijft een prachtig dorp en het is een voorrecht aan het bestuur te mogen bijdragen. Laren is voor de PvdA een gemeenschap voor iedereen. Rijk en arm, autochtoon
of allochtoon, jong en oud. Dat betekent dat je streeft naar een evenwichtige samenstelling van de bevolking en weerstand moet bieden aan krachten die het evenwicht dreigen
te verstoren. Vandaar onze nadruk op sociale woningbouw, maar ook onze zorg over de
sfeer in het dorp. Een lokaal feestje op z’n tijd is prima. Denk aan de kermis en het oktoberfest en met een paar olifanten op de Brink is ook niets mis. Laren is voor ons echter
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geen uithangbord voor commerciële activiteiten. Wat dat betreft mag het van ons, en ik
denk vele Laarders, wel wat minder.”
De voorzitter heeft een punt van orde. Hij is zojuist gebeld door de Vertrouwenscommissie van de gemeente Bloemendaal en die heeft de raad geadviseerd hem als burgemeester van de gemeente Bloemendaal voor te dragen. Het Ministerie van Binnenlandse
Zaken zal nu bekijken of hij geschikt is voor deze functie en hij moet zelf voor deze functie bewilligen. Als alles doorgaat zal hij op 6 september 2017 in de gemeente Bloemendaal als burgemeester worden geïnstalleerd. Dat is op de dag dat ook het nieuwe Singer
wordt geopend. Tot die tijd is spreker burgemeester van de gemeente Laren. Hij is zich
zeer bewust van het feit dat het erop lijkt dat hij deze stap zet op het moment dat de
gemeente Laren zich in een zeer cruciale fase bevindt van de Arhi-procedure. Rond 1
september 2017 zal deze procedure zijn afgerond. Als er op dat moment geen zaken zijn
gedaan blijven er nog weinig mogelijkheden over. De gemeenteraad kan erop rekenen
dat hij zich tot de datum van 1 september 2017 volledig zal inzetten voor de belangen
van deze gemeente. Hij hoopt dat de gemeente begrijpt dat deze functie voor hem een
zeer aantrekkelijk perspectief is waarbij hij voor zes jaar zijn functie kan blijven uitoefenen op een gegarandeerd prachtige plek in een uitdagende bestuurscultuur.
De heer Van den Berg (CDA):
"Laren prachtig gelegen in het Gooisch Natuurreservaat te midden van duizenden hectares groen bestaande uit bossen, heide en weilanden. Een 'reservaat’ met de deur open
naar de toekomst!
Het college heeft in 2016 opnieuw een aantal zaken bereikt en als gemeenteraad en college maken we ons op voor de finale. Nu nog kaders scheppen is dan best moeilijk.
In eerste instantie blijven we daarom dichtbij 'huis'.
Griffie
Onze griffie is in een jaar tijd geheel van samenstelling veranderd en desalniettemin is de
productie en kwaliteit op peil gebleven. Een compliment aan de nieuwe medewerkers. De
Werkgeverscommissie verdient eveneens een compliment, omdat zaken die al langer
speelden adequaat zijn opgepakt en nu georganiseerd zijn zoals het hoort. Dit zijn zaken
die ons als gemeenteraad aangaan. Deze mogen best in de kadernota worden genoemd.
Rekenkamercommissie
Nog steeds een beetje lastig voor deze gemeenteraad; wat kan je er nu precies mee.
Wellicht dat de nieuwe beoogde ambtelijke samenwerking HBEL ook aan de Rekenkamercommissie een nieuwe impuls gaat geven. Dit zou eigenlijk wel moeten.
Kadernota
In voorgaande jaren plaatsten we diverse kanttekeningen bij de kadernota. Dit jaar voor
de verandering eens niet.
Het college doet goed zijn best, de gemeenteraad draagt zijn steentje bij en we willen op
deze avond volstaan met het complimenteren van het gehele college van burgemeester
en wethouders en in het bijzonder de wethouder Financiën.
Een kleine blik vooruit
De financiële situatie van Laren blijft om alertheid van de gemeenteraad vragen. Daarbij
ligt voor het CDA de focus op de inwoner. De mens centraal in ons dorp! En ook dit jaar
zeggen we: geen geld, niet doen."
De heer De Nie (VVD):
"College en raad komen uit de laatste bocht en zitten nu op het rechte stuk richting de
finish in maart volgend jaar. Het is bepaald niet een onbekommerd uitlopen van de race,
er moeten hier en daar nog wel een paar sprintjes worden getrokken. Gaat het lukken
een ambtelijke samenwerking dan wel fusie en regionale portefeuillehouders met doorzettingsmacht te creëren die de provincie kunnen bekoren? Lukt het een oplossing voor
het wateroverlastdossier te vinden die op draagvlak kan rekenen én het probleem afdoende adresseert? Er ligt ook nog een belangrijk bestemmingsplan te wachten en een
woonvisie die afgerond moet worden. Veel losse eindjes die dit college nog moet afronden. Wij hopen dat het allemaal lukt.
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Mijnheer de voorzitter, na jaren op een houtje te moeten hebben bijten, breekt de financiële zon weer door. Het heeft langer geduurd dan wij hadden gedacht, maar de meicirculaire bevat goed nieuws. Genoeg plannen ook om het geld weer uit te geven. Maar wij
moeten niet vergeten dat eind 2014 de nood hoog was en wij gedwongen werden de ozb
boven het inflatiepercentage te verhogen. Of, minder abstract geformuleerd, we een
greep in de portemonnee van de inwoners moesten doen. Nu er ruimte is vindt de VVD
dat er geld terug moet naar de inwoners. Ons idee is dat we in 2018 de inflatiecorrectie
achterwege kunnen laten. Graag de mening van het college hierover.
In de jaarrekening is aangegeven dat de Jan Hamdorffprijs weer uitgereikt gaat worden.
Dat lijkt ons een goed idee, dat uitvoering geeft aan het coalitieakkoord. Wel vinden wij
dat de overheveling van de gelden niet moet leiden tot een verhoging van de prijs. Omdat het alweer enige tijd geleden is dat de prijs werd uitgereikt zou een deel van het geld
gebruikt kunnen worden om de prijs te promoten, het selectieproces te ondersteunen en
de uitreiking te financieren. Graag uw mening hierover.
Mijnheer de voorzitter, de VVD zou willen zeggen: niet bij cultuur alleen. Naar onze mening is de sport er de laatste jaren wat bekaaid vanaf gekomen. Wij weten dat clubs het
moeilijk hebben, denk aan tennis en voetbal, maar ook dat sport van grote maatschappelijke betekenis is. De wethouder heeft inmiddels een sportraad geïnstalleerd en wij zijn
benieuwd wat dat gaat opleveren. Maar we zouden als samenleving meer waardering
kunnen opbrengen voor al het goede werk dat elke week opnieuw wordt verricht om niet
alleen topprestaties mogelijk te maken, maar juist ook om onze jeugd fysiek en sociaal
te ontwikkelen. De VVD vindt het daarom een goed idee als we parallel aan de Jan Hamdorffprijs voor cultuur een prijs voor bijzondere prestaties in de sport in het leven zouden
roepen. Graag uw mening hierover.
Waar het gaat om openbare orde en veiligheid zou de VVD graag zien dat de nu als incidenteel ingeboekte uitbreiding van de BOA-capaciteit voor alleen 2018 wordt omgezet in
een structurele uitbreiding. Het is belangrijk dat de inwoners zien dat er gehandhaafd
wordt. Enerzijds werkt dat disciplinerend en anderzijds geeft dat vertrouwen. Graag uw
mening hierover.
Graag zou ik het hierbij willen laten, dank u wel."
De heer Calis (Larens Behoud) wil nog even terugkomen op de ingelaste nieuwsuitzending. De raad zal een procedure ingaan waarbij een Vertrouwenscommissie en de profielschets moeten worden opgesteld. Wellicht dat er een interim-burgemeester wordt aangesteld en hij wil hier graag op korte termijn nader over worden geïnformeerd.
De voorzitter gaat hier nog op in.
De heer Calis (Larens Behoud):
"Bij het aantreden van dit college werd het gemeentebestuur op het matje geroepen in
Haarlem om rekenschap af te leggen over de structurele tekorten in de begroting.
De Jaarrekening 2016 liet een positief saldo zien van € 1,2 miljoen en een sluitende begroting voor de komende vier jaar. Een groot compliment voor dit college en in het bijzonder voor de wethouder van Financiën en zijn ambtelijke staf is hier op zijn plaats.
Een teruglopende Algemene Reserve en het wegvallen van de precario-inkomsten zijn
daarbij punten van belangrijke aandacht.
Het lijkt ons dan ook goed huisvaderschap om in de komende jaren scherp de structurele
kosten te bewaken en, waar mogelijk, de inkomsten te vergroten.
Op nationaal niveau is er de discussie voor grotere vrijheid van gemeentelijke belastingheffing met het oog op het groeiende aantal taken dat door het rijk naar de gemeentes
wordt overgeheveld, een discussie die we met belangstelling volgen.
Larens Behoud is voor een gedifferentieerde belastingheffing, waarbij minder draagkrachtigen ook minder betalen, en aan de andere kant zijn we ervan overtuigd: een belangrijke sleutel tot zelfstandigheid is een gezond financieel huishoudboekje. Laren heeft
een meer dan gemiddeld hoog voorzieningenniveau en dat mag wat kosten, maar dat
kan wel consequenties hebben voor de gemeentelijke belastingen.
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Aan de discussies rond de hemelwaterafkoppeling hebben we ook geconstateerd dat er
een grens is aan de solidariteit en loyaliteit van de inwoners voor de waterproblemen, die
zich vooral in het centrum voordoen.
Naar onze mening kan die verordening dusdanig aangepast worden dat het beoogde effect van vertraging van het rioolwater bij een stortbui gerealiseerd kan worden, maar
met alleszins aanvaardbare kosten voor de inwoners.
Voor het mogelijk vergroten van de inkomsten is er uiteraard de ozb, maar de meevallers
van de recente meicirculaire, lijken de mogelijkheid te bieden de inflatie in 2018 niet met
de ozb te verrekenen. De inflatie zou ongeveer op 1,3% komen en daarmee lopen we
dan de verhoging van 3,4%, destijds op last van de provincie genomen, een beetje in.
Ik wil hier toch nog eens aandacht vragen voor de forenzenbelasting: een onroerendgoedbelasting op 'tweede' huizen, ter compensatie van het gemis van de uitkering 'per
kop' door het rijk. Daar is in het verleden al eens naar gekeken, en toen verlaten vanwege het vermoede kleine aantal tweede huizen, maar onlangs hoorde ik dat dit toch een
behoorlijk groot aantal zou kunnen zijn dat we - met de nu gevorderde ICT-technieken in
de BEL - snel zouden moeten kunnen vaststellen.
De BEL-organisatie, een mooie brug naar het onderwerp dat ons allen nog het meeste
bezighoudt.
Larens Behoud gelooft hartstochtelijk in een zelfstandig Laren, in de vaste overtuiging
dat voortbestaan in zelfstandigheid direct verband houdt met de kwaliteit van leven in
ons dorp, niettegenstaande alle bagatelliserende tegenargumenten van de fusieaanhangers. Maar geen zelfstandigheid in 'splendid isolation'.
De aanbeveling van de provincieverkenners Te Grotenhuis en Jansen voor intensievere
en niet vrijblijvende samenwerking in HBEL-verband, hebben we altijd omarmd, en we
zijn dan ook zeer verheugd dat nu dat inzicht zich evidenter openbaart, de vier gemeenten elkaar lijken te hebben gevonden.
Eén ambtelijk apparaat dat vier gemeenten zal bedienen, lijkt een aantrekkelijke organisatie, waarbij competentie verbeterd kan worden, kwetsbaarheid verminderd, met ruimte
voor couleur lokale voor bijvoorbeeld burgerdiensten en APV, maar gecentraliseerd ingenieursbureau voor bouwvergunningen, taxaties voor WOZ, voortzetting van uitvoering
van het Sociale Domein en bijvoorbeeld gezamenlijke bijdragen aan het regionale beleid,
zoals nu genoemd: bereikbaarheid, werkgelegenheid, toerisme en recreatie, en natuur en
milieu.
Onze voorkeur zou uitgaan naar een vrij zelfstandige organisatie, met eigen directie en
een 'Raad van Commissarissen', samengesteld uit leden van de colleges van de vier gemeenten, waarbij de gemeentesecretarissen een rol zouden moeten spelen voor het coordineren van de opdrachten voor de organisatie vanuit de verschillende gemeenten.
Regio
De voorgestelde bundeling van krachten van de HBEL-gemeenten zal leiden tot vermindering van bestuurlijke drukte op regionaal niveau en daarmee een snellere besluitvorming bevorderen.
Het zojuist uitgebrachte advies naar de MIRT over het aanpakken van de verwachte capaciteitsproblemen op de A1 en A27 is een bewijs van de versterkte regionale samenwerking, en niet in het minst door de regiopodia en het werk van de ambassadeurs. Wij
zijn dan ook groot voorstander van het continueren van zowel de ambassadeurs als de
regiopodia.
Samenwerking begint met het elkaar kennen en elkaar te willen gunnen. Dat geldt zeker
ook voor het overleg in MRA-verband.
Zorg
Het voordelige saldo van de jaarrekening is niet in de laatste plaats te danken aan de inspanningen van het team in Huizen en van de regio. Een groot compliment is op z’n
plaats. De nu voorgestelde sluiting van de loketten zal bijdragen aan de verdere efficiëntie, terwijl de toegang laagdrempelig blijft. We pleiten wel voor structurele aandacht om
zowel de responstijd als de tijd die nodig is voor het verlenen van daadwerkelijke steun,
terug te dringen.
Veiligheidsregio
De brandweer is een verzekering waar we graag de premie voor betalen.
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Wel is het een zaak om daar de juiste risicoanalyses bij te maken: als er nooit brand is,
is er geen brandweer nodig, maar als je eigen huis in de brand staat heb je het liefst 25
brandweermannen binnen 5 minuten in de straat. De Veiligheidsregio zal binnen deze
uitersten moeten laveren en weloverwogen keuzes moeten maken voor bijvoorbeeld
kostbare oefengelegenheid of inhuur van dure krachten. Ook de verhouding tussen vrijwilligers en beroeps zal beslist verbeterd moeten worden.
Centrumplan
We betreuren het dat er geen snellere stappen zijn gemaakt om het centrum te verlevendigen en te verbeteren.
Dat hoeven ook niet meteen grote stappen te zijn, maar verbetering van straatmeubilair
hoeft niet te wachten op een nieuw verkeers- of bestemmingsplan. Ook heeft Larens Behoud nog geen enkele reactie ontvangen op de suggestie om lokale hoveniers hier en
daar een plantsoen of perk in Laren te sponsoren: wij gaan daar graag mee aan de gang,
maar uiteraard niet zonder overleg met de verantwoordelijke wethouder en de afdeling
Groenbeheer.
Jan Hamdorffprijs
Bij vaststelling van de jaarrekening is er opnieuw € 5.000,00 gereserveerd voor uitreiking
van de Jan Hamdorffprijs: een oeuvreprijs voor een belangrijke Larense kunstenaar.
Deze prijs is van bijzonder belang voor de kunstgemeenschap in Laren, en draagt bij aan
het kunstzinnige imago van ons dorp, wat bijvoorbeeld door de 'Elephant Parade' weer
eens op bijzondere manier bevestigd wordt.
Een jury is benoemd en actief, met de bedoeling om de prijs dit jaar weer uit te reiken.
Larens Behoud is ervan overtuigd dat het college ruim aandacht zal kunnen besteden aan
deze punten binnen het geschetste beleid van deze kadernota.”
De heer Wegter (D66):
"Het is goed dat het college bij de inleiding van de kadernota nog eens herinnert aan de
benarde tijden van 2014 toen het geprojecteerde tekort werd geraamd op meer dan € 1
miljoen. Er waren dan ook belangrijke inspanningen nodig om die trend om te buigen, in
de eerste plaats van de burgers van Laren die met een plotse stijging van de ozb werden
geconfronteerd met meer dan 5%.
Daarmee behoort Laren nog steeds tot de top 5 van Nederland waar het die gemeentelijke belastingen betreft. Dat bepaalde verkiezingsbeloften in 2014 in een andere richting
wezen zullen we nu maar vergeten, tenzij men de bedoeling heeft eenzelfde opstelling
ook in maart a.s. te kiezen.
Nu, bijna vier jaar verder, klopt het college zichzelf op de borst en zegt trots te zijn op
"het financieel degelijk beleid van de afgelopen jaren". Nog een citaat : "Grote projecten
als Singer, zwembad, het Sociaal Domein, doorontwikkeling en noodzakelijke investeringen in de BEL Combinatie, wateroverlast en Hart van Laren zijn duurzaam verwerkt in
onze begroting". Het ontbreekt er nog maar aan dat niet in een adem ook het raadhuis
wordt genoemd, waar ondertussen, zo wordt beweerd, de zaak op orde is gebracht.
Dat het college in het zicht van de haven optimistische geluiden laat horen, is electoraal
volstrekt begrijpelijk, maar of het ook gerechtvaardigd is valt te bezien. Zeker, ook wij
erkennen dat op onderdelen goede vooruitgang is geboekt, met name waar het de kosten betreffende het Sociaal Domein betreft, maar om nu met een gerust hart op te
schrijven dat bijvoorbeeld de wateroverlastproblematiek qua financiering onder controle
is, lijkt meer wens dan werkelijkheid. Zeker, de financiële gevolgen van de afkoppeling
van de gemeentelijke gebouwen zijn nu in de cijfers verwerkt, maar hoe staat het met de
middelen die mogelijk nog nodig zullen blijken om de inwoners tegemoet te komen die
immers verplicht zullen worden hun huizen eveneens af te koppelen? Geen woord daarover.
Er wordt niet geschroomd met betrekking tot de BEL Combinatie expliciet melding te maken van het voornemen om, zo wordt gezegd, "stevig te investeren in de kwaliteitsslag
die nodig is voor de maatschappelijke ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende vernieuwing van de gemeentelijke dienstverlening aan de inwoners". Prachtig, maar of daar
ook echt iets van terecht komt is op zijn best twijfelachtig.
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De personeelslasten doen het ergste vermoeden met een percentage van externe inhuur
van nu 28%; dus niet 22% zoals onlangs beweerd.
Ook de provincie heeft ter zake grote twijfels en noemt de BEL Combinatie niet voor niets
'kwetsbaar'. Hier is een meer diepgaande hervorming onvermijdelijk. En daarmee raken
we aan een thema dat in de gepresenteerde nota opzichtig niet wordt besproken: de Arhi-procedure en de mogelijke gevolgen voor de bestaande instituties, inclusief de BEL
Combinatie.
Zeker, op dit moment domineert onzekerheid dienaangaande. Maar dat heeft in feite tot
gevolg dat we vanavond praten over beleidsvoornemens voor de eerstkomende jaren
zonder ook maar enig idee te hebben over de realiteitswaarde van diezelfde voornemens.
Dat is geen kritiek op dit college, wel geeft het de betrekkelijkheid aan wanneer we vanavond deze nota goedkeuren. Inderdaad, die constatering had wel een plaats mogen
krijgen in de toelichting op de gepresenteerde cijfers waar van een welhaast euforische
toonzetting sprake is.
Gegeven deze proviso een aantal opmerkingen met betrekking tot specifieke beleidsonderdelen.
Eerst de milieuparagraaf. Daarin is sprake van een 'lokaal particulier initiatief' om vastgoed in Laren te verduurzamen door te investeren in zonnepanelen. Het GNR zou bij
voorkeur in dit initiatief moeten participeren; de raad wordt gevraagd nu in te stemmen
en voor dit doel € 35.000,00 structureel vrij te maken.
Mijnheer de voorzitter, hier breekt voor ons de klomp. Op ons initiatief werd vorig jaar
door de overgrote meerderheid van de raad een motie aangenomen om een integraal
duurzaamheidsplan te ontwikkelen, zo mogelijk in nauwe samenwerking met de andere
BEL-gemeenten. Toen deze fractie vervolgens boter bij de vis wenste en suggereerde
daarvoor dan ook een aanloopsom van ten hoogste € 100.000,00 te reserveren was het
college er als de kippen bij dat af wijzen. De begrotingsruimte ontbreekt, zo werd gezegd. En nu liggen de zaken kennelijk geheel anders. Het duurzaamheidsplan komt maar
niet van de grond, een zogenoemd 'lokaal particulier initiatief', hoe sympathiek op het
eerste gezicht, krijgt alle ruimte. Het kan verkeren!
Het zal u niet verbazen dat we vandaag een amendement aan u zullen voorleggen om
deze situatie alsnog in het juiste perspectief te plaatsen.
Mijnheer de voorzitter, we hebben zojuist, op grond van de Jaarstukken 2016, kunnen
zien dat het positieve begrotingssaldo vooral het gevolg is van niet-benutte gelden betreffende het Sociaal Domein. Of dat in de komende jaren ook het geval zal zijn is allerminst zeker. Daarom juichen we toe dat ondertussen een ruime buffer wordt opgebouwd
voor mogelijk slechtere tijden.
Oordelen we hier dus positief, we kunnen ons niettemin niet aan de indruk onttrekken
dat als gevolg van rigide interpretatie van de regels in de praktijk minder beroep gedaan
wordt op ondersteuning dan begroot. Ook in Laren kennen we gevallen die in die richting
wijzen. Vandaar dat wij er voor pleiten meer maatwerk te leveren, met name door tussenkomst van een daartoe bevoegde functionaris om onorthodox te handelen, of zo u
wilt: 'buiten de lijntjes te kunnen kleuren'. Zoals ondertussen onder meer ook in Eemnes
is gebeurd, zullen wij vandaag bij motie de raad vragen steun te geven aan de inrichting
van een 'Fonds voor Onconventionele Maatwerkoplossingen' gefinancierd vanuit de reserve WMO, en tevens een regisseur aan te wijzen met een welomschreven mandaat om dat
fonds te beheren.
Ook met betrekking tot andere beleidsterreinen blijft waakzaamheid geboden. Neem het
vastgoedbeheer. Het raadhuisdrama is eerder vanavond al aan de orde geweest. Nu lezen we bijvoorbeeld in de stukken dat het afkoppelen van de gemeentelijke gebouwen
eerder überhaupt niet was voorzien. Komen er nog meer lijken uit de kast? Ondanks het
beoogde aanstellen van extra mankracht zijn we daar allerminst gerust op.
Nog een vraag met betrekking tot het groenbeheer. Er wordt voorgesteld € 30.000,00
vrij te maken voor een 'man met de bakfiets'. Mooi! Maar die hebben we toch al? Of betreft het een verdubbeling van de bestaande capaciteit? Wat ons betreft prima.
De paragrafen betreffende de Gemeenschappelijke Regelingen zijn instructief, maar geven tevens aan dat onze autonomie dienaangaande zeer beperkt is, waardoor een grote
mate van onzekerheid blijft bestaan aangaande de budgettaire ontwikkeling in de ko14

mende jaren. Immers, diezelfde regelingen beslaan ruim de helft van onze begroting.
Alle reden inderdaad voortaan de behandeling op raadsniveau van de financiële stukken
van die gemeenschappelijke regelingen meer diepgang te geven, als we tenminste de
democratische legitimiteit van de besluitvorming ter zake recht willen doen.
Mijnheer de voorzitter, tot slot.
De financiële perspectieven lijken redelijk gunstig, hoewel er geen enkele reden is niet
meer op de kleintjes te letten, in tegendeel: de BEL Combinatie blijkt de achilleshiel.
Voeg daarbij de grote onzekerheid betreffende de uitkomst van de Arhi-procedure en we
moeten concluderen dat er alle reden is te zien waar efficiencyvoordelen kunnen worden
behaald en besparingen doorgevoerd. Vooral met betrekking tot dat laatste blijft de kadernota akelig stil, bijvoorbeeld over de toekomstige financiële relatie van de gemeente
met Singer. Ook de weigering van het college de uitvoering van het Centrumplan op te
schorten in afwachting van meer duidelijkheid over de financiële gevolgen van de wateroverlastproblematiek is voor ons nog steeds onverklaarbaar.
Daar voeg ik nog dit aan toe. Mocht juist genoemde procedure, conform de opvatting van
de meerderheid van deze raad, per saldo uitmonden in een HBEL Combinatie, zullen de
budgettaire gevolgen aanzienlijk zijn, met name gedurende de transitieperiode. De kadernota, noodgedwongen, zwijgt hierover in alle talen. Maar dat wil niet zeggen dat we
nu achterover kunnen leunen en de aanstaande verkiezingen rustig afwachten. Er staat
daarvoor te veel op het spel, inclusief de vraag of die zo dringend gewenste efficiencyslag
uiteindelijk, gezien de omstandigheden, niet het meest gediend is met niet alleen het inrichten van een ambtelijke organisatie van de betrokken gemeenten, maar tevens met
een volledige samenvoeging op bestuurlijk niveau. Zeker, voor velen vloeken in de kerk,
maar daarmee nog geen reden dat debat gewoon uit de weg te gaan. Zoals al eerder gezegd: dames en heren, kom uit de loopgraven, vergeet koudwatervrees; het politieke
klimaat is warm genoeg.”
Wethouder Smit wil vooral ingaan op de vragen die zijn gesteld of eventuele onjuistheden die zijn genoemd. De voorjaars- en najaarsnota zijn niet opgenomen in de Financiële
Verordening 2017 zoals die recent is vastgesteld. Daarin wordt als collegebevoegdheid
het woord subsidie genoemd. Het college blijft binnen de Financiële verordening en daarin wordt gesproken over een zomernota die in september wordt behandeld en de kadernota. Verder wordt er gewerkt met een jaarrekening en een begroting. Dat zijn de P&Ccyclusproducten waarmee het college werkt. Dat staat los van de belastingverordeningen
die volgen uit de begroting. De opmerkingen die over het Centrumplan zijn gemaakt zijn
bij de Begroting 2017 al aan de orde geweest en maken geen onderdeel uit van de beraadslaging van deze kadernota. Het raadhuis en de eventuele rekentruc die daarbij is
uitgehaald is uitgebreid besproken in de commissievergadering van mei 2017. De opmerkingen daarover wil hij verwijzen naar die vergadering. Als er toch opmerkingen zijn gaat
het om een verschil van inzicht maar in die vergadering is technisch gezien antwoord gegeven op de vragen.
De opmerking over de gevolgen van de rioolaanpak is correct. Alle opmerkingen over wateraanpak gaan over de rioolreserve en de rioolheffing. Deze zijn buiten de exploitatie
geplaatst en komen niet terug in deze kadernota. Wethouder Stam heeft toegezegd dat
hij in het najaar 2017 met een plan van aanpak komt en daarin worden de kosten en de
gevolgen meegenomen. De burgemeester zal nog een en ander zeggen over de structurele kosten van de Veiligheidsregio. Als deze kosten wel waren opgenomen als structurele lasten was er waarschijnlijk gevraagd waarom dit in de kadernota is opgenomen terwijl
alle andere gemeenten dit in de Risicoparagraaf hebben opgenomen. De wethouders Financiën hebben afgesproken hier zo eenduidig mogelijk mee om te gaan. Hij verwacht
dat deze kosten bij de begroting in oktober a.s. worden besproken. Ten aanzien van de
openbare orde en veiligheid is er een opmerking gemaakt over de BOA. Hij hoort graag
welke fracties aansluiten bij deze opmerking in verband met de kostenverhoging maar
hiervoor is geen motie ingediend.
De aanpak en de voorbereiding van de Omgevingswet loopt via de begroting van de BEL
Combinatie.

15

Met betrekking tot het Sociaal Domein heeft hij al eerder aangegeven dat hij dit budget
het liefst als een bedrag ziet waarbij mee- en tegenvallers worden gebruikt om zo goed
mogelijk maatwerk te leveren. In 2015 is al besloten om de begroting van het Sociaal
Domein in één programma te zetten om budgetoverheveling tussen de verschillende onderdelen mogelijk te maken zodat er maatwerk mogelijk is. Op deze manier krijgt het
ambtelijk apparaat meer flexibiliteit om met regelingen te schuiven ten behoeve van individuele casuïstiek.
Met betrekking tot de leningen bedankt hij de heer Visser die hem uitermate goed heeft
geholpen bij het oversluiten en overzetten van de BNG-lening van € 1,4 miljoen. Het verrast hem dat Liberaal Laren daarover een opmerking maakt en hij neemt deze voor kennisgeving aan. Spreker is van mening dat het een goed besluit is geweest omdat deze de
gemeente een structurele verbetering heeft opgeleverd.
De heer Visser (Liberaal Laren) onderschrijft de opmerking van de wethouder. Spreker
heeft met de wethouder en de controller aan tafel gezeten om deze financieel verstandige stap te zetten. In politieke zin heeft de fractievoorzitter van Liberaal Laren daaraan
een interpretatie gegeven.
Wethouder Smit zegt dat de precario wisselt in hoogte. Hij had de precariobijdrage voor
2018 liever verder verhoogd maar op het moment dat de kadernota werd geschreven
was dat niet mogelijk. Dit kan eventueel achteraf vanuit de jaarrekening nog worden gewijzigd. De burgemeester zal de vragen over de afvalstoffenheffing beantwoorden. Over
een teruggave van de afvalstoffenheffing kan slechts per jaar worden besloten. Het bedrag zal ongeveer overeenkomen met het bedrag uit 2016. In het voorstel wordt ook een
ondergrens opgenomen om risico's te kunnen afdekken. Bij het subsidieplafond heeft
spreker een opmerking gemaakt over de financiële verordening. De lijst zal hij de raad
toesturen bij de begroting.
Het verhogen van het budget Onderhoud bomen legt hij terug bij de raad. Hij begrijpt
dat Liberaal Laren het bedrag wil verhogen van € 40.000,00 naar € 80.000,00. Op dit
moment is hiervoor nog geen motie ingediend. Het college is van mening dat het boomonderhoud voor een bedrag van € 40.000,00 kan worden uitgevoerd.
De PvdA heeft een politiek betoog gehouden waarbij weinig vragen aan het college zijn
gesteld. De laatste jaren is er fors bezuinigd op de BEL Combinatie. In maart 2016 heeft
de raad daarin een trendbreuk aangebracht omdat er opnieuw is geïnvesteerd. Zijn persoonlijke mening is dat er in de BEL Combinatie nog wel wat meer mag worden geïnvesteerd. Als laatste merkt hij op dat de evenementen in deze collegeperiode zijn verminderd en beter in balans zijn gebracht met het dorp. Het college zal altijd proberen een zo
zorgvuldig mogelijke afweging te maken.
Als het gaat om de ozb zijn er zeven van de dertien stemmen die aangeven de inflatiecorrectie niet toe te willen passen. Daarmee beschouwt hij deze opmerking als wens van
de raad die hij zal meenemen naar de begroting.
Het instellen van de Jan Hamdorffprijs vindt hij een uitstekende suggestie. De inflatie zal
voor 2017 uitkomen op 1,4%. De suggestie met betrekking tot een extra controle op de
forenzenbelasting zal hij meenemen. De opmerkingen over de BEL en HBEL ziet hij als
work in progress en deze neemt hij ter harte. D66 stelt dat er in het eerste jaar van dit
college een ozb-stijging is geweest van meer dan 5%. Feitelijk gaat het om 4,9%. Het
gaat om een opslag van 3,4% plus de inflatiecorrectie van 1,5%. Spreker is het niet eens
met de opmerking dat het college electoraal is in de aanbiedingsbrief. Het college heeft
de feitelijke stand van zaken weergegeven en de wateroverlastproblematiek wordt vastgesteld al naargelang de raad de voorgestelde aanpak omarmt. Het is op dit moment nog
niet bekend welke financiële consequenties daaraan zijn verbonden. Eerder is al het principebesluit genomen dat de financiële consequenties via de rioolreserve en de rioolheffing
verlopen. De percentages over externe inhuur lijken een welles-nietesspelletje te worden. Op dit moment wil hij daarop verder niet ingaan.
Voor het lokaal particulier initiatief Duurzaamheid wordt structureel een bedrag gereserveerd van € 6.900,00. De totaal gevraagde structurele bijdrage voor Duurzaamheid is
€ 35.000,00.
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De heer Bijvoet (D66) vraagt waar het bedrag van € 35.000,00 voor bestemd is.
Wethouder Smit antwoordt dat dit bedrag is gereserveerd voor de opgetelde initiatieven
die buiten het bedrag van € 6.900,00 vallen. Het particuliere initiatief waarover D66
spreekt kost jaarlijks € 6.900,00. De burgemeester komt hierop terug in zijn bijdrage.
Het vastgoed waarover Larens Behoud sprak is voor het college ook een zorg. Dat is in
de commissievergadering van mei jl. al besproken. Het college is van mening dat de financiering van het raadhuis nu financieel inzichtelijk is maar daarmee zegt hij niets over
het beheer.
Het college is blij met het initiatief over de gemeenschappelijke regeling die is voortgekomen uit de kortstondig bestaande Auditcommissie. Er worden jaarlijks in mei, juni en
in oktober extra financiële commissies ingesteld om de gemeenschappelijke regelingen
de kans te geven de eigen begrotingen en jaarrekeningen kort toe te lichten. Op die manier kan de raad zijn controlerende taken beter uitvoeren en het college kan tegelijkertijd
de voorlichtende taak beter uitvoeren. Verder is er nog een opmerking gemaakt over het
behalen van verdere efficiencyvoordelen bij de BEL Combinatie maar hij denkt dat het
inmiddels tijd is dat de investeringen worden doorgezet.
Wethouder Stam zegt dat een aantal leden van de raad heeft gesproken over het afkoppelbeleid. Spreker zal uiterlijk in december 2017 met een plan van aanpak komen. Het
college zal hierover uitgebreid met inwoners en de gemeenteraad spreken. Als de raad
van mening is dat de BOA-capaciteit structureel moet worden gemaakt moet daarvoor
een motie worden ingediend. Mocht de gemeenteraad dit structureel willen maken zal hij
dit voorstel steunen. Het instellen van een Buurtbus vindt hij een prachtig initiatief. Het
is de bedoeling dat dit initiatief wordt meegenomen in de GVVP. Op dit moment is hiervoor geld opgenomen in de kadernota en de gemeente is volop in gesprek om dit initiatief te regelen. Er is een verdubbeling gevraagd voor het bomenonderhoud. Spreker is
een bomenliefhebber maar hij laat het initiatief daarvoor over aan de raad.
In een van de bijdragen is aangegeven dat de wethouder snel geld wilde verdienen met
de aanpak van de ligweide. Dat is niet zijn bedoeling geweest. Het college wilde de ligweide ontwikkelen maar hij komt hier zeker nog op terug. De sociale woningbouw aan de
Harmen Vosweg is al eerder besproken. Hij wil dit niet direct tot een nieuw probleemgeval betitelen. Het college wil graag meewerken aan de ontwikkeling van deze locatie,
maar dat moet wel met respect gebeuren waarbij er rekening moet worden gehouden
met de behoeften van mensen die graag een sociale huurwoning willen betrekken. Het
vereveningsfonds is in het GPPV aangekondigd. Hij komt hierop terug.
De fusie tussen de tennisverenigingen is al eerder besproken waarbij is aangegeven dat
dit een goede zaak is. Dat andere sporten niet vergeten mogen worden wordt meegenomen in het lopende onderzoek. De exploitatie van het zwembad verloopt goed maar kan
beter. De Sportraad is geïnstalleerd en hij wacht de initiatieven van deze raad af. In de
notitie die aan de Sportraad is gepresenteerd is ook gevraagd na te denken over een
jaarlijkse prijs voor de beste sportprestaties. Hij zal kijken of deze suggestie kan worden
meegenomen in een mogelijk voorstel aan de gemeenteraad.
Over het Centrumplan worden verschillende signalen afgegeven. Het college zal kijken
welke plannen de komende periode nog kunnen worden uitgevoerd. Het plan om lokale
hoveniers te betrekken bij het groenonderhoud zal hij nogmaals bekijken.
De heer Wegter (D66) vraagt of hij het goed begrijpt dat de wethouder denkt het gehele
Centrumplan de komende negen maanden te kunnen uitvoeren.
Wethouder Stam antwoordt dat niet het volledige plan kan worden uitgevoerd. Het college zal aangeven welke onderdelen van het Centrumplan nog kunnen worden uitgevoerd.
De heer Van den Brink (PvdA) zegt dat sommige lokale partijen hierop in willen springen met bankjes mogelijk gemaakt door Larens Behoud. Er is afgesproken dat er een
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Brinkplan komt waarbinnen de plannen worden uitgevoerd. Hij vindt het erg goedkoop
om bepaalde zaken hier uit te lichten zodat Larens Behoud nog een succes kan behalen.
De heer Calis (Larens Behoud) vindt de opmerking beneden peil. Zijn fractie heeft het
beste voor met het dorp en dat wordt dan voorgesteld als electorale winst en niet vanuit
de wens het dorp zo aantrekkelijk mogelijk te houden. Spreker is niet gecharmeerd van
deze opmerking.
Wethouder Van der Pols zegt dat ieder voorval binnen het Sociaal Domein dat niet goed
verloopt er één te veel is. Het college ziet daar streng op toe. Individuele gevallen zijn bij
het college bekend en in het portefeuillehoudersoverleg van 3 juli jl. besproken. Het is
een onderwerp waarbij de gemeenten nooit achterover kunnen leunen. Dat er een nieuwe selectie zal ontstaan waarin de oude situatie langzaam terugkeert en er nieuwe regels
en protocollen zullen ontstaan bestrijdt hij. Mensen die het niet zelf kunnen redden moeten serieus worden genomen. In 2014 werd gesproken over de uitgangspunten: vraaggestuurd, ontschotten, één gezin, één plan, en één regisseur, eigen kracht en maatwerk.
Die lijn wordt vastgehouden. Op basis van de ervaringen opgedaan in 2015 en 2016 kan
een steviger beleid worden ontwikkeld. Het gaat om de Vangnetregeling, de BUIG-gelden
en de oplopende tekorten, de maatregelen binnen de WSW en de tekorten die daardoor
ontstaan. Op dit moment is er een informatie- en adviespunt ingericht met een nieuw
dienstverleningsconcept waarbij de totale organisatie is omgegooid zodat er vooral wordt
ingezet op maatregelen gericht op de inwoners.
D66 zegt: wij hebben kennis kunnen nemen van het feit dat de regels in de praktijk rigide worden ingevoerd waardoor er minder een beroep wordt gedaan op ondersteuning
dan begroot. Deze opmerking bestrijdt hij. Dat de ondersteuning minder is dan voorheen
komt omdat de kosten uit de hand liepen. Door een betere samenwerking en communicatie met inwoners en gemeenten, en de communicatie in regionaal verband kunnen de
professionals elkaar steeds beter vinden waardoor er een cultuuromslag tot stand komt.
Het is spijtig dat het in sommige individuele gevallen niet lukt maar de portefeuillehouders houden iedere maand een casusoverleg waarbij dergelijke gevallen worden besproken. Er wordt maatwerk geleverd en dat zal wat hem betreft ook geleverd blijven worden. Spreker bestrijdt de opmerking over de bureaucratische opstelling van de dienst in
de gemeente Huizen. De mogelijkheid om de tevredenheid over de behandeling te uiten
wordt ruimschoots gebruikt door de inwoners. Het adviespunt reageert sterk op signalen
als er vanuit een bureaucratische opstelling wordt gewerkt. Het Integraal Huisvestingsplan is in de commissievergadering besproken. Er komen steeds meer jonge gezinnen
met kinderen en hij is blij dat het dorp groeit. Op onderwijsgebied ontstaat een zekere
krapte maar gelukkig is er een basisschool die een bepaalde ambitie heeft en eigen leerlingen uit het dorp wil opvangen.
Het jeugdwerk is iets anders dan jeugdzorg. Het plan Bescherming en Opvang is al eerder behandeld. Alle budgetten worden binnen die regeling bijeengebracht om de risico's
binnen dat domein zoveel mogelijk te beperken.
De voorzitter zegt dat de heer Calis een vraag heeft gesteld over het bestuursproces.
Tot september 2017 is spreker in ieder geval burgemeester van de gemeente Laren. Pas
daarna ontstaat er een nieuwe situatie. De Commissaris van de Koning heeft in de meeste gevallen al een waarnemer op het oog die hij aan de fractievoorzitters zal aanbieden.
Voordat hij hierover verdere uitspraken doet wil hij eerst de uitspraak van de Kroon afwachten.
De heer Wegter (D66) begrijpt dat de raad geen suggestie mag doen voor de waarnemend burgemeester.
De voorzitter antwoordt dat dit een aangelegenheid van de Commissaris van de Koning
is. Er zal een gesprek plaatsvinden tussen de fractievoorzitters en de commissaris waarbij wordt gesproken over een waarnemend burgemeester. Op dit moment vindt hij het te
prematuur om deze procedure te bespreken.
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De heer Van den Brink (PvdA) gaat ervan uit dat de Commissaris van de Koning een
waarnemend burgemeester zal voorstellen. In een latere fase wordt het reguliere proces
voor de vervanging van de burgemeester gestart.
De heer Van den Berg (CDA) zegt dat dit de laatste reguliere raadsvergadering van
burgemeester Roest is als burgemeester van de gemeente Laren als zijn benoeming tot
burgemeester van Bloemendaal doorgaat.
De voorzitter zegt dat daarmee ook zijn emotie heel duidelijk is verwoord. Op het moment dat hij de mededeling deed realiseerde hij zich dat dit tevens zijn laatste raadsvergadering zal zijn.
Er zijn twee opmerkingen gemaakt over de Veiligheidsregio. Inhoudelijk is gesproken
over de balans tussen vrijwilligers en professionals. Dat wordt een thema dat wordt besproken in de nieuwe raadsperiode. Op dit moment wordt nagedacht over hoe de Veiligheidsregio moet worden ingericht en de allianties die moeten worden aangegaan. Hij adviseert de raad dit thema als prioriteit te agenderen waarna de overige thema's aan bod
kunnen komen. Als het gaat om de financiën is er gezegd dat er geen structurele kosten
met tijdelijke opbrengsten mogen worden gefinancierd. Dat betekent dat de begroting
van de Veiligheidsregio in overeenstemming moet zijn met het structurele geld dat de
gemeenteraden hiervoor beschikbaar stellen. Hij vertrouwt erop dat dit bij de begrotingsbehandeling aan de orde komt. In crisistijd is er hard aan de rem getrokken en nu
wordt duidelijk dat er financiële gaten vallen. Er moet meer geld beschikbaar worden gesteld en de raad zal hierover een verstandig besluit moeten nemen.
Het college vindt de uitbreiding van de BOA-capaciteit in structurele zin wenselijk. Als de
raad hiervoor de financiële middelen beschikbaar stelt zal het college hierin geen terughoudende rol spelen. Het college is van mening dat de handhavingscapaciteit moet worden uitgebreid. Het budgetrecht hiervoor ligt bij de raad.
Er is nog een opmerking gemaakt over de afvalstoffenheffing in relatie tot de GAD. De
overschotten in de GAD komen terug maar er wordt inmiddels voor € 26 miljoen geïnvesteerd in circulariteit. Op die manier kunnen meer afvalstoffen worden hergebruikt. Het
uiteindelijke doel is de grondstoffenstroom beter te beheersen. Het ideologische beginsel
van circulariteit kost geld. Hij zou het jammer vinden als de raad deze kosten eendimensionaal beoordeelt. Het zijn grote investeringen die op de gemeente afkomen en het gaat
niet alleen over de circulariteit in de afvalstoffenstromen. Dit wordt ook zichtbaar als het
gaat om de energietransitie. Als er gasloos wordt gebouwd moeten er nieuwe leidingen
worden aangelegd in het gebied. Met die activiteiten gaan grote investeringen gepaard
en die zullen uiteindelijk door de burger moeten worden opgebracht.
Spreker vindt de opmerking van D66 over duurzaamheid een zeer boude uitspraak. 6 juli
jl. heeft hij een delegatie van D66 ontvangen over het organiseren van een duurzaamheidsconferentie in september a.s. Hij heeft uitgebreid uitgelegd welke ontwikkelingen er
gaande zijn en hoezeer de gemeente Laren daarbij aansluit. Daarbij is de afvalstoffenstroom en de energielast aan de orde geweest. De delegatie was zeer onder de indruk
van de plannen. Er zit een zekere discrepantie tussen de fractieleden en de partijgenoten
van D66 over deze ontwikkelingen. Het college kiest niet in eerste instantie lokale initiatieven maar probeert zoveel mogelijk bij regionale initiatieven aan te sluiten. Er wordt
wel gekeken naar zonnepanelen op utilitaire gebouwen die worden gekoppeld aan een
SED-subsidie die inmiddels is aangevraagd door de particuliere groep die dit initiatief
heeft gestart. Het geeft burgers de mogelijkheid bij dit initiatief aan te sluiten. Daarvoor
zijn bedragen opgenomen in de begroting.
Er is al eerder gesproken over de drieslag: oefenen in Flevoland in relatie tot het vliegveld, de meldkamer in de Gooi en Vechtstreek in verband met het Mediapark en de daar
aanwezige communicatie en het Veiligheidsbureau in de stad Utrecht gerelateerd aan de
universiteit. Voor de tussenliggende periode heeft de provincie Noord-Holland voor het
gebruik van het Crailo-terrein een aanzienlijk bedrag in rekening gebracht bij de Veiligheidsregio. Dat bedrag zal betaald moeten worden.
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De heer Bijvoet (D66) wil nog reageren op de opmerking voor het oefencentrum en de
Veiligheidsregio. Hij herhaalt de opmerking die hij heeft gemaakt tijdens een bijeenkomst
in de gemeente Hilversum: de gemeenteraden mogen zich gelukkig prijzen dat het oefencentrum niet doorgaat. Het blijkt dat de prijs die nu door de deelnemende gemeenten
is bedongen voor het totale terrein van 25 ha ongeveer de helft van het bedrag is dat het
oefencentrum bereid was te betalen voor 6,5 ha.
De voorzitter schorst de vergadering van 22.40 uur tot 22.50 uur.
De voorzitter heropent de vergadering. Er is nog een motie ingediend om de BOAcapaciteit structureel op te nemen in de begroting. Namens het college heeft hij al aangegeven dat het daar constructief tegenover staat.
Wethouder Smit merkt op dat hiervoor geen motie hoeft te worden ingediend mits er
voldoende raadsleden zijn die akkoord gaan met het voorstel.
De heer Van den Brink (PvdA) zegt dat nu wordt gesproken over de kadernota. Als de
wethouder toezegt dit voorstel mee te nemen in de definitieve begroting hoeft er geen
motie te worden ingediend.
De voorzitter zal direct nog even naar de motie kijken maar zal deze niet in stemming
brengen. Het college doet de toezegging de BOA-capaciteit structureel in de begroting op
te nemen.
D66 heeft een amendement ingediend voor een verhoging van het budget voor milieu en
duurzaamheid tot een bedrag van € 42.500,00. Als de raad hier in meerderheid mee akkoord gaat, zal het college deze ondersteunen.
Wethouder Van der Pols zegt dat het college niet onwelwillend tegenover de motie
schoolzwemmen staat. Het is primair een verantwoordelijkheid van de scholen. Voor zover hij weet hebben de scholen niet of nauwelijks behoefte aan deze mogelijkheid. Het is
prima om de scholen iets op te dringen wat de gemeente belangrijk vindt maar hij vindt
dat het verzoek primair van de scholen moet komen. Hij stelt voor het initiatief bij de
scholen te laten. Voorlopig wil hij deze motie niet omarmen.
De heer Bijvoet (D66) zegt dat de motie spreekt over subsidie schoolzwemmen. Dat
wekt een verkeerde indruk. Hij stelt voor schoolactiviteiten in Zwembad de Biezem uit te
voeren. Er is al eerder een dergelijke motie ingediend maar deze is destijds niet doorgegaan omdat de schooldirecteuren hebben aangegeven geen belangstelling te hebben
voor dergelijke activiteiten onder schooltijd. Deze motie vraagt geld beschikbaar te stellen om in overleg met Zwembad de Biezem en de schooldirecteuren te kijken of er buitenschoolse zwemactiviteiten mogelijk zijn. Hij verzoekt de kop van deze motie te wijzigen in subsidie voor schoolactiviteiten in Zwembad de Biezem.
De heer Van den Berg (CDA) zegt dat de ouders er destijds geen tijd in wilden steken
en dat was voor de scholen de reden het schoolzwemmen te laten vervallen.
Mevrouw Niekus (VVD) vindt het een mooie motie maar er wordt ook gewerkt aan een
Sportnota. Zij vindt dat er in totaliteit naar de verdeling van sport moeten worden gekeken. Dit initiatief komt voor haar een stap te vroeg.
Wethouder Van der Pols zegt dat de motie OMO zeer sympathiek lijkt temeer omdat er
ook een beroep wordt gedaan op de emotie. Binnen het Sociaal Domein wordt geprobeerd alle schotten af te breken in plaats van weer nieuwe hokjes te recreëren. OMO is
voor hem een nieuw begrip. Het staat of stond voor een wasmiddel en hij wil het daarbij
laten.
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De heer Bijvoet (D66) zegt dat er een patstelling ontstaat. De wethouder geeft aan dat
de regeling niet rigide wordt uitgevoerd en dat er voldoende maatwerk kan worden geleverd. Mochten er incidenten zijn, dan worden deze maandelijks besproken. D66 verschilt
daarover van mening met de wethouder. Het signaal komt niet bij D66 vandaan maar het
signaal komt uit de eerstelijnsgezondheidszorg en de inwoners. Dit signaal is ook geuit in
de gemeente Eemnes en daar is de motie unaniem aangenomen. In de gemeenten Blaricum is dezelfde motie afgewezen. De wethouder stelt dat er geen mensen tussen wal en
schip zullen vallen maar dat lijkt nu wel te gebeuren. Daarom dient hij deze motie in.
Mevrouw Hentenaar (Larens Behoud) vindt de motie op het eerste oog sympathiek. Als
deze motie wordt uitgevoerd wordt er een nieuwe regeling tussen alle al bestaande regelingen ingebouwd. Als iemand niet goed aan bod komt kan deze zich wenden tot de cliëntenraad of de WMO-raad. Daarnaast heeft de gemeente een klachtenregeling. Helaas gebeurt het weleens dat iemand buiten de boot valt. Zij wil geen geheel nieuwe regeling
optuigen tussen alle al bestaande regelingen. Zij wil de huidige regelingen vijf jaar afwachten voordat er weer nieuwe regelingen worden opgetuigd. Het geld dat nu overblijft
is in de toekomst wellicht op een andere manier nog hard nodig.
Mevrouw Timmerman (Liberaal Laren) heeft kort overleg gehad met de VVD over de
Bomennota. De verhoging voor het Onderhoud bomen kan ook als pm-post worden opgenomen bij de kadernota. Er kan dan worden geïnventariseerd hoeveel geld hiervoor
nodig is.
De voorzitter zegt dat er voor het bomenonderhoud geen motie is ingediend. Hij vraagt
of de wethouder kan toezeggen dat hij voor de begrotingsbehandeling met een notitie
komt waarin hij aangeeft hoeveel geld er nodig is voor het achterstallige bomenonderhoud. Als bekend is welk bedrag nodig is voor het bomenonderhoud kan de raad besluiten dit wel of niet in de begroting op te nemen.
Wethouder Smit zegt dat de kadernota geen broddelwerk is. De geraamde kosten voor
het Onderhoud bomen dat in de kadernota is opgenomen gaat uit van de input van de
betreffende afdeling.
Wethouder Stam heeft er geen probleem mee een nader onderzoek te doen. In 2016 is
er een virtual tree assessment uitgevoerd. Daarin staan nog een aantal zaken die nog
moeten worden opgepakt. Hij komt bij de raad terug met een notitie.
De voorzitter zegt dat het hier om een toezegging gaat. Er wordt geen motie ingediend
en het voorstel wordt anderszins niet geamendeerd.
Amendement D66
"De raad van de gemeente Laren, in vergadering bijeen op 5 juli 2017;
gelet op artikel 28 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad;
overwegingen:
1) in de kadernota op pagina 8 onder "Milieu – Duurzaamheid" wordt de raad gevraagd
om € 6.900,00 en € 35.000,00 structureel beschikbaar te stellen "om vastgoed in Laren te verduurzamen door te investeren in zonnepanelen";
2) dit voorstel vloeit voort uit een "lokaal particulier initiatief";
3) de inhoud van het project (doel, financiële onderbouwing, looptijd, risico’s voor de
gemeente, etc.) is vooralsnog onduidelijk;
4) op 29 juni 2016 aanvaardde de raad een motie van D66 om in Laren het onderwerp
'duurzaamheid' hoog op de agenda te zetten (zie de bijgevoegde bijlage);
5) uitgangspunt van die motie was dat de aanpak in Laren aan de hand van de ervaringen van BEL-gemeente Eemnes in een versnelling zou geraken, waarbij aansluiting
op de al lopende initiatieven voor de hand lag;
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6)
7)

vervolgens werd een motie verworpen, onder meer omdat men het daarin gevraagde
budget van € 100.000,00 (uit het Centrumplan) niet beschikbaar wilde stellen vanwege vermeende onduidelijkheid van het project;
gegeven het gestelde in punt 3;

besluit:
de navolgende tekst op pagina 8 van de kadernota, onder 'Milieu – Duurzaamheid':
"Het afgelopen jaar is een lokaal particulier initiatief ontwikkeld om vastgoed in Laren
te verduurzamen door te investeren in zonnepanelen. Het betreft een stichting zonder
winstoogmerk met bestuursleden die onbezoldigd hun werkzaamheden verrichten.
Inmiddels is een aantal Larense daken onderzocht op geschiktheid voor het dragen
van zonnepanelen, is een beroep gedaan op SDE-gelden en wordt een businesscase
uitgewerkt. De stichting beoogt op ideële grondslag een natuurbeschermingsorganisatie, bij voorkeur het GNR, te interesseren om in dit project te participeren en streeft
daarmee drie doelen na: duurzame lokale energieopwekking, op een eigentijdse wijze
verbinding te maken tussen burgers, natuur- en landschap en het creëren van een inkomstenbron voor natuurbehoud. Om dit particulier initiatief te stimuleren is het voorstel om de rentelasten van de initiële investering te subsidiëren. Met deze subsidie
verbetert de businesscase en het rendement waarmee een vliegwiel kan ontstaan voor
verdere investeringen in verduurzaming van woningen en vastgoed. De beoogde rentelasten en dus subsidie zijn structureel € 6.900,00. Op basis van een principebesluit
van de raad kan de betreffende stichting een sluitende businesscase realiseren en in
gesprek gaan met belanghebbende partijen over realisatie. Voordat de plannen in een
operationele fase komen zullen die met uw gemeenteraad worden gedeeld. Gevraagd
bedrag: € 35.600,00 (structureel)";
te wijzigen in:
"Structureel € 42.500,00 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de d.d. 29 juni
2016 aangenomen motie van D66 en vervolgens met daadkracht op projectmatige basis
dit onderwerp ter hand te nemen. Aansluiting bij Eemnes en deelname van Blaricum is
daarbij een uitgangspunt."
De voorzitter gaat over tot stemming van het amendement. Het college adviseert de
raad dit amendement te aanvaarden.
De heer Van den Berg (CDA) vindt het aanvaarden van dit amendement een mooi afscheidsgebaar aan de burgemeester die duurzaamheid hoog op de agenda heeft staan.
Het amendement wordt unaniem aanvaard.
De voorzitter brengt de Kadernota 2018-2022 in stemming.
De gemeenteraad besluit zonder hoofdelijke stemming unaniem de Kadernota 2018-2022
vast te stellen.
Motie D66-PvdA, subsidie Schoolzwemmen
"De raad van de gemeente Laren, in vergadering bijeen op 5 juli 2017;
gelet op artikel 29 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad;
overwegingen:

beweging is belangrijk voor kinderen, het is niet alleen gezond maar het geeft veel
plezier, zoals bij de Avondvierdaagse, dat was een groot succes. Alle scholen uit de
BEL-gemeenten gingen gezamenlijk op pad, de kinderen hebben vier dagen bewogen
en genoten;

ook zwemmen is een gezonde en plezierige activiteit, maar tevens een belangrijke
activiteit, want Nederland is een waterrijk land;
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het takenpakket van scholen is in Nederland door de jaren heen veranderd, zwemles
voor kinderen is daardoor een minder belangrijke rol gaan spelen;
wij zijn van mening dat leren en kunnen zwemmen gestimuleerd dienen te worden;
Laren beschikt over de benodigde faciliteiten hiervoor, immers, Zwembad De Biezem
heeft een nieuw en groot instructiebad gebouwd;

het college wordt mitsdien verzocht:
a) een subsidie van maximaal € 2.500,00 per jaar beschikbaar te stellen voor schoolactiviteiten in Zwembad De Biezem;
b) in overleg te treden met het bestuur van zwembad De Biezem om te bezien hoe deze
schoolactiviteiten in samenwerking met de basisscholen in Laren kunnen worden
vormgegeven;
c) de andere BEL-gemeenten op te roepen eenzelfde subsidiebedrag ter beschikking te
stellen;
en gaat over tot de orde van de dag."
Met 6 stemmen voor (D66, PvdA, de leden Van den Berg, De Nie, Pouw) en 7 stemmen
tegen (LB, LL, raadslid Niekus) wordt de motie verworpen.
De heer Van den Berg (CDA) wil met deze motie de directeuren van de basisscholen
wijzen op hun verantwoordelijkheid om ouders aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. Spreker wilde eigenlijk dat de motie zou worden aangenomen.
De voorzitter zegt dat de wethouder heeft aangegeven constructief tegenover deze motie te staan. Het initiatief hiervoor wordt bij de scholen gelegd. Als de scholen bij de gemeente aankloppen staat het college hier positief tegenover.
Motie D66, Onconventionele Maatwerk Oplossingen (OMO)
"De raad van de gemeente Laren, in vergadering bijeen op 5 juli 2017;
gelet op artikel 29 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad;
Inleiding
Het doel van de nieuwe WMO was om maatwerk als uitgangspunt te nemen, maar door
uitspraken van de rechter is dit onder druk komen te staan. In plaats van van geval tot
geval bekijken wat iemand zelf kan organiseren en wat de gemeente daarop moet aanvullen, is nu toch weer een situatie ontstaan dat alles op basis van regels, normen en het
gelijkheidsprincipe wordt beoordeeld. Een onverwacht gevolg is dat er veel minder een
beroep op ondersteuning gedaan wordt dan begroot. Dat is jammer, want het betekent
dat mensen verstoken blijven van zorg en ondersteuning die hen in staat zouden stellen
optimaal deel te nemen aan de samenleving.
Deze motie stelt voor een uitbreiding met zogenoemde Onconventionele Maatwerk Oplossingen in het gehele Sociaal Domein. Want ook in Laren gaat het een en ander mis.
Leerlingenvervoer voor een 9-jarige jongen naar de Annie M.G. Schmidtschool aan de
andere kant van Hilversum werd stopgezet omdat de regels dat zo aangaven. De moeder
had niet de mogelijkheid de WMO-consulente te overtuigen dat er geen begeleiding bij
het Openbaar Vervoer mogelijk was. Door tussenkomst van dure specialistische hulp
werd de afwijzing voorlopig opgeheven. Ook in de schuldhulpverlening gaat het soms
fout. In Eemnes speelde de casus van een alleenstaande ouder die niet aan de schuldhulpverlening kon beginnen, omdat haar paspoort verlopen was. Ze had geen € 80,00
voor een nieuw paspoort en overal al geleend en niet terugbetaald. Tegen de tijd dat ze
eindelijk een nieuw paspoort had en aan het schuldhulptraject werd begonnen, waren er
al twee dwangbevelen en de betekening van een verstekvonnis aan de schulden toegevoegd. Uit weer een andere gemeente is bekend dat een vader die al jaren zijn beide autistische zoons naar de dagbesteding bracht, zijn auto niet mocht houden toen hij in de
schuldhulp kwam. Met als gevolg dat de gemeente sindsdien twee taxiritten per dag be23

taalt en de jongens erg moesten wennen. Regels versus maatwerk blijft een spanningsveld; zodra gezond verstand zegt dat het goedkoper, eerlijker en beter had gekund, hebben de regels waarschijnlijk te veel de doorslag gegeven.
Een OMO is een uitzondering, die zorgvuldig getoetst is en een besparing oplevert maar
ook een betere oplossing voor de betrokkene. Deze motie stelt voor dat het college uren
vrijmaakt in de aanstelling van een nieuwe functionaris.
overwegende dat:

de gemeenten taken en verantwoordelijkheden in het Sociaal Domein van het rijk
hebben overgenomen, omdat zij dichter bij de individuele cliënten staan;

er mensen zijn die tussen de gestelde kaders en dus tussen "wal en schip" vallen en
bij strikte toepassing van de criteria en regels geen recht hebben op hulp of zorg;

deze mensen vaak direct of in een later stadium voor hoge maatschappelijke kosten
zorgen als gevolg van het ontbreken van de zorg of ondersteuning;

er voor deze mensen behoefte is aan een vangnet dat snel ingezet kan worden;

maatwerk hierbij voorop moet staan en er de mogelijkheid moet zijn om na toetsing
door een daartoe bevoegde functionaris 'buiten de lijntjes te kleuren';

deze motie ook in Eemnes is aangenomen in de raadsvergadering van 24 juni 2017;
verzoekt het college:
a) een fonds voor Onconventionele Maatwerk Oplossingen in te richten, gefinancierd
vanuit de reserve WMO;
b) hiervoor in 2018, 2019 en 2020 een OMO-functionaris met het daarvoor benodigde
mandaat aan te stellen, om een jaarlijks budget vanuit dit fonds te beheren;
c) de uitwerking hiervan te verwerken, inclusief de financiële paragraaf, in een raadsvoorstel voor beoordeling aan de raad en de gevolgen mee te nemen in de begroting
2018;
en gaat over tot de orde van de dag."
Voor de motie stemmen de fracties van de PvdA, D66. Met 3 stemmen voor en 10 stemmen tegen is de motie verworpen.
4. Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door VVD
4.1 Bomenkap Hector Treublaan
"De raad van de gemeente Laren, in vergadering bijeen op 5 juli 2017;
gelet op artikel 29 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad;
overwegende dat:

binnenkort mogelijk de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van het Rosa Spier
Huis c.a. wordt afgegeven;

voorkomen moet worden dat op het terrein waarop de nieuwbouw gerealiseerd gaat
worden, vroegtijdig bomen worden gekapt;
verzoekt het college:
zo mogelijk in de omgevingsvergunning op te nemen, maar in elk geval aan de toekomstige vergunninghouder mede te delen en zijdens hem te laten bevestigen, dat
onder geen beding bomenkap op het terrein mag plaatsvinden dan nadat de omgevingsvergunning rechtens onherroepelijk is geworden;
en gaat over tot de orde van de dag."
Wethouder Stam heeft de motie gelezen. Daarin wordt verzocht in de omgevingsvergunning op te nemen dat onder geen beding bomenkap op het terrein mag plaatsvinden dan
nadat de omgevingsvergunning rechtens onherroepelijk is geworden. De voorwaarde is
dat de vergunning pas in werking treedt zes weken na verzending van het besluit. Dat
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betekent dat in de eerste zes weken na de verlening er geen gebruik van de vergunning
mag worden gemaakt. Belanghebbenden hebben de tijd bezwaar aan te tekenen en een
verzoek voor een voorlopige voorziening in te dienen. Hij vindt het een sympathieke motie en hij is het eens met de inhoud maar hij kan geen voorwaarde opnemen in de vergunning die in strijd is met de wet. Hij zegt toe dat hij aan de indieners zal vragen of deze bereid zijn een afspraak te maken met het college waarbij zowel van de kap als de
sloop wordt afgezien zolang de vergunning niet onherroepelijk is. Als de vergunning
wordt verleend en er wordt geen bezwaar gemaakt zullen er bomen worden gekapt. Bezwaarmakers moeten tijdig bezwaar aantekenen en een voorlopige voorziening aanvragen om te voorkomen dat er bomen worden gekapt. Hij zal er bij het Rosa Spier Huis op
aandringen dat zij op dit punt terughoudend optreden.
De voorzitter vult aan dat het juridisch ingewikkeld ligt hier goed mee om te gaan. Er
wordt een appèl gedaan op de partijen om zich hoffelijk te gedragen. Dat wordt met deze
motie in een openbare raadsvergadering extra benadrukt.
Mevrouw Timmerman (Liberaal Laren) zegt dat er op deze manier al meer vergunningen
zijn afgegeven. In de vergunning is dan opgenomen dat het verboden is om bijvoorbeeld
de villa te slopen of bomen te kappen voordat de bouwvergunning onherroepelijk is. Zij
zegt dat de gemeente Laren dergelijke vergunningen op deze manier al eerder heeft afgegeven om te voorkomen dat er onomkeerbare zaken gebeuren.
Wethouder Stam heeft met de afdeling afgesproken dat wordt getracht deze toevoeging
in de vergunning op te nemen. Het is de vraag of deze toevoeging juridisch houdbaar is.
Hij zal proberen tot een soort gentleman's agreement te komen waarbij afspraken worden gemaakt over de bomenkap en de sloop van de villa.
De heer Vos (Larens Behoud) is verbaasd over de motie. Hij vindt het vreemd dat er een
motie moet worden aangenomen om inwoners te verbieden bomen te kappen zonder dat
daar een vergunning voor is verleend. Hij vraagt de VVD of er op de achtergrond nog andere zaken spelen waardoor deze motie moet worden ingediend.
De heer De Nie (VVD) zegt dat de ervaring hem leert dat op het moment dat de omgevingsvergunning, voorheen de bouwvergunning, is afgegeven de inwoners de zaag zo
snel mogelijk ter hand nemen om de bomen te kappen. Vervolgens worden er procedures
gestart maar de bomen zijn inmiddels wel gekapt. Hij wil voorkomen dat dat in deze zaak
ook gebeurt. Hij heeft geen enkele aanwijzing dat de vergunningaanvragers voornemens
zijn om onmiddellijk met de kettingzaag over het terrein te gaan rennen maar die ervaring heeft hij wel op andere plekken in Laren. Hij wil de motie in stemming brengen. Er
wordt gevraagd 'zo mogelijk in de vergunning op te nemen'. Als blijkt dat het niet kan
dan hoort hij dat vanzelf. Tegelijkertijd wil hij de wethouder steunen in de gesprekken
die hij nog gaat voeren zodat de wethouder kan aangeven dat deze afspraak ook een
wens van de raad is. Wellicht dat dit voor de vergunninghouder een extra reden kan zijn
om zich terughoudend op te stellen.
Mevrouw Timmerman (Liberaal Laren) verklaart dat zij de sloop van de villa ook opgenomen had willen zien in de motie.
De motie wordt unaniem aangenomen.
De heer Calis (Larens Behoud) zegt dat de heer Sean Bogaers de plaats van de heer
Wortel zal innemen. Hij zal worden benoemd in de raadsvergadering van september
2017.
5. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.20 uur.
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Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 september 2017.

C.J.E. Holtslag
griffier

E.J. Roest
voorzitter
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