Lijst Adviezen en Conclusies commissie Maatschappij&Financiën Laren vergadering 24
januari 2013
Aanwezig: mevrouw D.J.G. Niekus en mevrouw M. Polano (plv.) (VVD), mevrouw I.H.
Hentenaar-Messcher en de heer P.A.M. Calis (plv.) (Larens Behoud), mevrouw
M.C. Kromme en de heer A. Visser (Liberaal Laren), mevrouw M.S.M.
Klingenberg-Klinkhamer en de heer C.M.A. van Hest (CDA), mevrouw M.
Bakker-Snoeij en mevrouw C. Edel (PvdA), mevrouw E. van Dorst-Brakel en de
heer A.P. Bakker (D66)
Voorzitter: de heer N.G.M. Wegter (D66)
Afwezig : B&W
: burgemeester E.J. Roest, wethouder J.W. van der Zwaan (Larens Behoud),
wethouder E.J. de Jong (VVD)
Overigen : mevrouw P.E.H. Habets (lid Rekenkamercommissie BEL), de heer Th. de Haar
(controller gemeente Laren)
Cie.griffier: de heer T.W. Zwemmer
De raadscommissie M&F Laren heeft in zijn vergadering van 24 januari jl. de volgende zaken
behandeld:








De commissie heeft de Lijst adviezen en conclusies van zijn vergadering d.d. 13
december 2012 vastgesteld. Mevrouw Brakel merkt ‘naar aanleiding van’ op dat de
beloofde juridische analyse bij het raadsvoorstel Singer in zijn huidige vorm te mager
is, of eigenlijk ontbreekt, en dat het rapport over de benchmark Wmo nauwelijks
breder van opzet is dan de toegezonden memo.
Wethouder de Jong deelt mee dat bij het tunneltje LaPlace tijdelijke maatregelen zijn
aangebracht (de definitieve voorzieningen volgen nog -kosten rond 2 ton, voor
rekening van de provincie-), het kruispunt bij de Rabobank/Bellevue in Blaricum
vanaf 4 maart a.s. wordt aangepast, er in maart en april a.s. ’s nachts groot onderhoud
aan de N525 wordt gepleegd, en de voltooiing van de verbouwing van het
gemeentehuis nadert (over de invulling van het ‘voorhuis’ wordt intensief gesproken).
Wethouder Van der Zwaan deelt mee dat de VNG een brief aan het Kabinet heeft
gestuurd dat de uitvoerbaarheid van de voorgenomen decentralisaties op onderdelen
tegenstrijdig en niet haalbaar is, de inwerkingtreding van het wetsvoorstel overhevelen
buitenonderhoud primair onderwijs vertraagd is, het voornemen bestaat om de
dierennoodopvang van Crailo over te laten gaan naar Amersfoort, de
portefeuillehouders van de gemeenten in ’t Gooi een gezamenlijke brief hebben
gestuurd inzake tegenstrijdigheden in de kabinetsplannen m.b.t. bezuinigingen op de
hulp bij het huishouden, en in maart a.s. een bijeenkomst van BES-bestuur met de raad
wordt georganiseerd, met beschikbaarstelling van alle stukken en een financiële
toelichting. Voorts geeft hij desgevraagd aan dat de komst van de KNLTB naar Laren
(Crailo) inmiddels zeer waarschijnlijk is; nadere informatie volgt spoedig.
De commissie heeft kennisgenomen van het Jaarplan 2013 Rekenkamercommissie
BEL (RKC). Onverminderd de waardering voor de RKC zelf, zijn er diverse kritische
opmerkingen over het plan. Mevrouw Habets geeft daarbij aan dat de focus voortaan
meer ligt op korte toetsen (6 per jaar), omdat dan beter op de actualiteit kan worden
ingespeeld. Er komt dit jaar in ieder geval een onderzoek naar verkeersmaatregelen
(voor Laren parkeren op de Brink). Voorts zal zij de suggestie om een onderzoek te
doen naar de financiële implicaties van een BEL-fusie nog eens meenemen naar de
RKC. Ook het onderwerp ‘jeugd’ wordt genoteerd.









De commissie adviseert de raad om het voorstel Naamgeving Eemnesserweg 19 te
behandelen in zijn vergadering van 30 januari 2013. De fracties van Liberaal Laren en
D66 kunnen het voorstel ‘Raethuys’ onderschrijven, de overige fracties pleiten voor
‘Raadhuis’(amendement!), waarmee ook het college goed kan leven.
De commissie adviseert de raad om het voorstel 1e begrotingswijziging 2013 (DVO) te
behandelen in zijn vergadering van 30 januari 2013.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Verordening tot wijziging van de
Verordening leerlingenvervoer te behandelen in zijn vergadering van 30 januari 2013.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Bestuursopdracht Communicatienota
2013-2016 te behandelen in zijn vergadering van 30 januari 2013. De wethouder geeft
daarbij aan dat het beslist geen wijziging van logo’s e.d. betreft, maar een zoveel
mogelijk eenduidig BEL-beleid t.a.v. bijvoorbeeld omgang met sociale media, en
geeft desgevraagd aan na te zullen gaan hoeveel fte de afdeling communicatie telt.
Er zijn drie insprekers bij het raadsvoorstel Singer Laren, samen verder! De heer F.
Van Dijk (bijdrage is als bijlage bij deze Lijst gevoegd), de heer J. van Wijngaarden
wijst op de vergrijzing van Laren, de daarmee gemoeide kosten en waarschuwt in
relatie daartoe voor de grote kosten die projecten als Singer voor de gemeente met
zich meebrengen; de heer D. van den Brink geeft namens Singer Laren aan dat het
thans een cruciaal moment is om tot besluitvorming over te gaan –na reeds lang
lopende onderhandelingen-; het theater is inmiddels echt aan vervanging toe en de
bijdrage van de gemeente is van groot belang om andere partijen te ‘winnen’ voor het
andere deel van de investering. Het onderdeel ‘parkeergarage’ ligt lastig en volgt ná de
thans dringend noodzakelijke besluitvorming over het theater.
Portefeuillehouder Van der Zwaan en wethouder financiën de Jong verwijzen in een
toelichting onder meer naar de recente memo Financiële positie gemeente Laren
(meerjarenperiode 2013-2017) –een referentiedocument, maar géén bijlage bij het
raadsvoorstel- waaruit naar hun mening blijkt dat het college een consistent beleid
voert, de gemeente er –binnen het kader van de huidige financieel kwetsbare periodefinancieel beslist niet slecht voorstaat en –als alles volgens plan doorgaat- zowel
Singer als het zwembad voor de gemeente op een structureel lagere financiële bijdrage
worden gebracht (MOUP lager naar jaarlijks bedrag van € 390.000,-- , beëindiging
MEP per 1 januari 2017 en bijdrage zwembad naar ongeveer 2 ton per jaar). De
fracties bespreken in 2 termijnen het voorstel uitgebreid, waarvoor wordt verwezen
naar de geluidsopname. Onder veel meer kan kort worden gememoreerd dat de VVD
het voorstel –mits aandacht voor de ‘ontsnappingsclausule’ en goede communicatiekan onderschrijven, met overigens alle vertrouwen dat er óók een BEL-zwembad
komt, en D66 zeer kritisch is over de financiële onderbouwing van het voorstel,
alsmede m.b.t. het geven van voorrang aan besluitvorming over Singer, terwijl er géén
zekerheid is over een nieuw zwembad; Liberaal Laren sluit daarbij aan en wijst erop
dat tegenover de diverse aannames van meevallers ook tegenvallers kunnen staan
(inzet OZB hierbij onaanvaardbaar).

Het CDA wijst eveneens op de verbazingwekkend optimistische financiële notitie (en
daarmee dekking van bijdrage Singer) –na jaren van bezuinigen en waarschuwingen-;
deze plotse ‘ommezwaai’ wekt weinig vertrouwen in het gevoerde financieel beleid en
de fractie wijst voorts op de noodzaak van een - gelijktijdig met Singer, met overigens
complimenten voor de gevoerde onderhandelingen door de wethouder- te besluiten
principe-akkoord over een nieuw zwembad (door de raad unaniem aangemerkt als
basisvoorziening!); de PvdA acht het voorstel op zich niet slecht, maar vraagt een
transparantere, meer doortimmerde, financiële onderbouwing, waarbij splitsing van
museum en theater een item kan zijn, en eveneens een gelijktijdige oplossing voor het
zwembad; Larens Behoud onderkent dat financiering van Singer én een zwembad een
dilemma is, meent dat het voorstel in beginsel goed is –met de afkoop van diverse
risico’s- maar wijst erop dat de onderbouwing ervan (en dus de gemeentelijke bijdrage
van 3 miljoen) beter kan en moet worden uitgelegd aan de raad en dús de inwoners
van Laren; als het voorstel wordt aangenomen, moeten afspraken eerst worden
uitgewerkt in een intentieovereenkomst –en later in een nieuwe Kaderovereenkomst-,
terwijl voorts het overleg met Hilversum (beëindiging financiering klein theater)
gezocht kan worden.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Singer Laren, samen verder! te
behandelen in zijn vergadering van 30 januari 2013.
Rondvraag:
- mevrouw Edel informeert of er een protocol of iets dergelijks is, op grond
waarvan brieven aan politieke partijen in het Larens Journaal direct van een
antwoord worden voorzien.
Wethouder Van der Zwaan antwoordt dat dit zal worden uitgezocht.
-

Wethouder Van der Zwaan geeft aan dat hij i.v.m. familieomstandigheden
helaas verhinderd is om de raadsvergadering van 30 januari a.s. bij te wonen.

Eindtijd: 23.10 uur
Vastgesteld in de vergadering van 21 februari 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. 25/01/2013

