Lijst Adviezen en Conclusies commissie Maatschappij&Financiën Laren vergadering 21
november 2013
Aanwezig: Desirée Niekus en Mei Polano (plv.) (VVD), Ingrid Hentenaar-Messcher en
Bart Vos (Larens Behoud), Marianne Kromme en Anne Visser (Liberaal Laren),
Maria Klingenberg-Klinkhamer en Carel van Hest (CDA), Marja Bakker-Snoeij
en Patriek Kerkhoff (PvdA)
Voorzitter: Nico Wegter (D66)
Afwezig : Ellen van Dorst-Brakel (D66)
B&W
: burgemeester Elbert Roest, wethouder Wim van der Zwaan (Larens Behoud) en
wethouder Evert de Jong (VVD; aanwezig tot 22:30 uur)
Overigen : Auke Witteveen (afdelingsmanager Planning&Control BEL Combinatie),
Frits Peek (adviseur Planning&Control BEL Combinatie), Wout-Jeroen
Leenders (sr. juridisch beleidsmedwerker BEL Combinatie) en Jeroen
Verburg (beleidsontwikkelaar Ruimte en Maatschappelijke Ontwikkeling BEL
Combinatie)
Cie.griffier: Teun Zwemmer
De raadscommissie M&F Laren heeft in zijn vergadering van 21 november jl. de volgende
zaken behandeld:










De commissie neemt het advies van het Presidium over en laat beoogd commissielid
Patriek Kerkhoff(PvdA) toe als deelnemer aan de vergadering, vooruitlopend op zijn
formele benoeming in de raadsvergadering van 27 november a.s. Hij volgt Carma Edel
op, die haar commissiewerk heeft beëindigd. De griffie zal namens de commissie als
dank een mooie bos bloemen bij haar laten bezorgen.
Als dank voor alle steun en aandacht in het afgelopen jaar worden commissie en
publiek door het bestuur van het Parkinson Café Laren getrakteerd op heerlijke
marsepein.
De commissie heeft de Lijst adviezen en conclusies van zijn vergadering d.d. 24
oktober 2013 vastgesteld. N.a.v. geeft wethouder Wim van der Zwaan aan dat
inmiddels bekend is dat de financiering van het budget persoonlijke verzorging bij de
zorgverzekeraars komt te liggen. Burgemeester Elbert Roest deelt mee dat het hek om
de koningslinde nog vóór de a.s. jaarwisseling zal worden geplaatst.
Wethouder Evert de Jong geeft n.a.v. het recente krantenartikel over de (niet geheel
smetteloze) uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken aan dat het hier
preventief toezicht betreft en hij binnenkort met nadere informatie komt.
Wethouder Wim van der Zwaan doet mededelingen over onder meer het
transitiearrangement jeugd (thans ter discussie in Huizen, wordt volgende maand aan
de raad in Laren voorgelegd) en over de start van zgn. proeftuinen op het gebied van
o.a. jeugd en awbz; dit gebeurt in HBEL-verband, waarbij overigens verschillen met
Eemland aan het licht komen. Tevens zal hij de jongste kwartaalcijfers HBEL aan de
raad zenden.
Desgevraagd geven de commissieleden aan de informatieavond, 20 november jl., over
de decentralisaties in het sociale domein als uitstekend te hebben ervaren, met een
enkele kanttekening bij (het nut van) een werksessie. In het algemeen echter boeiend
en nuttig. De wethouder geeft aan dat er haast wordt gemaakt met het aanstellen van
een projectleider om zaken voor te bereiden, processen uit te lijnen etc., zeker ook
waar het de rol van de betrokken raden betreft.











Burgemeester Elbert Roest wijst op de recente aanhouding van verdachten van
scooterdiefstallen en van het gebruik van een stroomstootwapen; goed en adequaat
politiewerk.
Auke Witteveen verzorgt een (toelichting op) het overzicht van inhuur externen door
de BEL Combinatie (bijlage bij deze Lijst). Een belangrijke constatering daarbij is dat
de reguliere inkoopkosten zeer redelijk lijken; bij projecten is dat anders, maar dat
hangt uiteraard ook nauw samen met het ambitieniveau. Veel commissieleden hebben
waardering voor het overzicht en de presentatie, maar geven aan het (ter plekke
verstrekte) overzicht nader te willen bestuderen en op een later moment nog eens
uitgebreider te bespreken. Met daarbij de aantekening dat het naast dit op Laren
betrekking hebbende overzicht ook een wens is om inzicht te verkrijgen in de inhuur
van externen t.b.v. de GR BEL Combinatie zelf. Afgesproken wordt dat een en ander
begin volgend jaar opnieuw aan de orde komt en dan –via het presidium- nogmaals
geagendeerd wordt.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Wijziging GR Veiligheidsregio
Gooi&Vechtstreek te behandelen in zijn vergadering van 27 november 2013.
De commissie heeft het voorstel over de Verordening Drank- en Horecawet
besproken. Daarbij is ingesproken door de heer C. Pandelaar, namens de KHN Groep
Laren (zijn bijdrage is als bijlage bij deze Lijst gevoegd). Onder meer de aanpak van
paracommercie en (wijze van) handhaving zijn wat KHN Laren betreft forse
aandachtspunten. Burgemeester Elbert Roest geeft aan dat –náást het bevorderen van
verantwoorde alcoholverstrekking- de aanpak van paracommercie een nadrukkelijk
doel van deze verordening is: door het verhogen van de leeftijd van 16 naar 18, het
opleggen van een (zwaarder) fiscaal regime na constatering van 2 paracommerciële
activiteiten (feestjes), en de plicht voor gemeenten om daar nauwgezet op te
handhaven. Toezicht en handhaving gebeurt overigens in regioverband, met daarvoor
3 bijzondere opsporingsambtenaren in dienst. Het handhavingsregime wordt bepaald
door de gezamenlijke burgemeesters, overigens onder voorzitterschap van Laren. De
burgemeester geeft aan zeker tegemoet te willen komen aan de wens van de
plaatselijke horeca om de verordening (en de uitvoering ervan) eens per kwartaal te
evalueren. De commissie adviseert de raad om het voorstel Verordening Drank- en
Horecawet te behandelen in zijn vergadering van 27 november 2013.
Bij de behandeling van het voorstel Strategische Visie blijkt een grote meerderheid
van de commissie het stuk kwalitatief onvoldoende te achten. Naast het ontbreken van
een daadwerkelijke visie is het ook gewenst om de nota strategische verbindingen bij
het stuk te betrekken en als onderdeel van de visie (alsnog) vast te stellen. In relatie
hiertoe adviseert de commissie de raad om het voorstel Strategische Visie Laren niet te
behandelen in zijn vergadering van 27 november 2013. En in 2014 (de wethouder gaat
na of dat ook na januari a.s. mogelijk is) een nieuwe visie, inclusief strategische
verbindingen, te behandelen.
Rondvraag:
- Marja Bakker merkt op zorg te hebben over de concurrentie onder de
basisscholen in Laren, n.a.v. de recente vestiging van de Florenciussschool, en
mede in het licht van fors teruglopende leerlingenaantallen en de recente brief
van de directeur van de Gooische School.
Wethouder Wim van der Zwaan antwoordt dat de burgemeester en hij onlangs
een goed gesprek hebben gehad met de directeur van de Gooische School en
overigens een toelichting in de lijst openstaande toezeggingen is terug te lezen.
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-

-

Carel van Hest informeert of het geborgd is dat de stroomkosten van IJs op de
Brink dit jaar wel op tijd worden betaald, herhaalt zijn eerdere vraag bij het
Rvst Verordening Drank- en Horecawet waarom specifiek verenigingen met
jeugdleden ontheffing moeten hebben, wijst op een discrepantie bij de
Kringloopwinkel in Eemnes (advertentie in het Larens Journaal om goederen
in te leveren, terwijl ter plaatse wordt gesteld dat van inwoners buiten Eemnes
niets wordt aangenomen) en informeert naar de achtergrond van een
advertentie in het Larens Journaal (“Hallo, ik ben Erik”).
Wethouder Wim Van der Zwaan antwoordt dat er wat betreft IJs op de Brink
geen borg is voor dit jaar (niet gebruikelijk in Laren), de discrepantie bij de
kringloop te maken heeft met een discussie over het ophalen van goederen met
de GAD (dat loopt nog, als er duidelijkheid is wordt de raad nader
geïnformeerd), de ontheffing past in het rijksbeleid om alcoholgebruik
specifiek onder jeugdigen terug te dringen (burgemeester), en de
advertentie over ‘Erik’ bedoeld is om (medewerkers van) de BEL Combinatie
te promoten.
Bart Vos vraagt of er al eens is overwogen om een ‘kunst- ijsbaan” dus een
opbouw van bv. plastic, te gebruiken: minder bewerkelijk om op te bouwen,
minder kans op schade aan de bomen etc.
Wethouder Wim van der Zwaan geeft aan dat de ijsbaan uiteraard een privaat
initiatief is, en de gemeente dus niet direct over de vorm ervan gaat; of de baan
er volgend jaar ook is hangt mede af van het nieuw vast te stellen evementenbeleid, begin volgend jaar.
Marianne Kromme vraagt hoe het kan dat er grote verschillen zitten tussen
Blaricum en Laren in de kosten voor het plaatsen van een gebakkraam, en
informeert naar de gedachte achter het in zeer korte tijd 3x achtereen openbreken en herbestraten van de Veldweg; dat lijkt in 1x toch efficiënter te
kunnen en minder overlast op te leveren.
Wethouder Wim van der Zwaan geeft aan de vraag over het verschil in kosten
nader uitgezocht moet worden en de andere vraag op het gebied van de cie.
R&I ligt.
Desirée Niekus informeert of ambtelijk goed wordt gekeken naar de
tekeningen t.b.v. plaatsing en opbouw van de ijsbaan, zodat alles in een keer
goed en veilig wordt aangebracht.
Wethouder Wim van der Zwaan antwoordt dat de tekeningen deel van de
vergunning uitmaken en derhalve zeker gecheckt worden.

Eindtijd: 23.05 uur
Vastgesteld in de vergadering van 12 december 2013.
Voorzitter,

Commissiegriffier,

(Een uitgebreide weergave van de vergadering kunt u vinden op de geluidsopname, te
beluisteren op cd-rom en via de website)
Zw. 22/11/2013

