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1. Opening/vaststelling agenda
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2. Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering d.d. 15 december 2011
De lijst wordt vastgesteld, met inachtneming van de volgende aanpassingen:
bij agendapunt 4 (Presentatie Jongerenwerk) heeft de heer Kranenburg gezegd dat de wens voor
een vast honk niet direct een initiatief van de jongeren zelf zal zijn, maar de gemeente hierin de
leiding zou moeten nemen (o.a. mevrouw Brakel). Zij ziet tevens graag vermelding van de
suggestie om een raadswerkgroep WMO in te stellen en de bevreemding over het feit dat
schuldhulpverlening niet bij de post sociale zaken is opgenomen, maar bij de Wmo, omdat er
geen budget voor was (6.5 Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015).
Voorts ziet mevrouw Bakker graag vermelding van de toezegging van Versa om met een
voorstel over en evaluatie van haar activiteiten te komen.
Naar aanleiding van de lijst hoort de heer Bakker graag wanneer de prestatieovereenkomst
precies aan de raad wordt voorgelegd (‘begin volgend jaar’, bij 6.1 Stg. Beheer&Exploitatie
Dorpshart Laren).
3. Mededelingen
Wethouder Van der Zwaan deelt mee, dat er afgelopen nacht brand heeft gewoed in het
kunstmuseum op het Duitse eiland Föhr, waar schilderijen uit Laren tentoon worden gesteld.
Er is helaas schade aan diverse schilderijen, zodra er meer bekend is zal hij de raad nader
informeren.
De wethouder deelt tevens mee dat Villa Primair (Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek)
op 1 september 2010 is ontstaan door de fusie tussen Stichting Primair en Stichting
Basisonderwijs Gooi en Eemland. De nieuwe stichting werd meteen geconfronteerd met een
groot tekort waar vooraf niet op was gerekend. De nieuwe directeur heeft meteen een
vacaturestop ingesteld en via natuurlijk verloop is al een behoorlijke personeelsreductie
doorgevoerd. Afgelopen jaar is gebleken dat er naast financiële ook juridische problemen zijn (de
juiste statuten moeten alsnog gepasseerd en gedeponeerd worden). Deze problemen hebben ertoe
geleid dat de gemeente Bussum heeft aangekondigd uit het gemeenschappelijk orgaan primair
onderwijs te stappen.
Een extern bureau is gevraagd een analyse van haalbaarheid en betrouwbaarheid van de
meerjarenbegroting op te stellen.
Voorts doet hij een mededeling over de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
(WKO). De Raad van State heeft geoordeeld dat bestuursorganen t.a.v. een overtreding van
normen opgenomen in de beleidsregels niet bevoegd zijn een sanctie op te leggen. Laren heeft
aan 4 organisaties boetes opgelegd; de wethouder zal inventariseren of de gezondheid en
veiligheid van de kinderen hierdoor in gevaar komen.
M.b.t. SoZaHBEL meldt hij dat er in 2011 in totaal bijna 1,3 miljoen aan zogenoemd
minimabeleid is uitgegeven, onder te verdelen in ca. € 1.000.000,-- Huizen, Laren en Blaricum
elk ongeveer € 100.000,-- en Eemnes € 85.000,--. In 2012 is er een aanscherping van de
Bijstandswet aangenomen, die onder meer betekent dat het ruimhartig beleid van de HBELgemeenten ingeperkt moet worden. De kans dat de Stg. Hulpfonds Laren en het schuldhulploket
meer ingeschakeld worden is groot.
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Burgemeester Roest doet de volgende mededelingen:
- men is volop doende om het AZC Crailo af te bouwen (zowel letterlijk als in financiële zin;
receptie 24 februari 2012, 16:00 uur);
- de burgemeester en Gedeputeerde J. Bond werken samen hard aan het dossier
GNR/voorgenomen uittreding Amsterdam;
- helaas heeft vandalisme in Laren geleid tot schade aan het beeld van Schrikker in de
St. Janstraat;
- er is een gunstige ontwikkeling voor Laren op politiegebied, waarop de burgemeester zeer
binnenkort gedetailleerd terugkomt;
- hij komt vóór de a.s. raadsvergadering met een notitie over de brandweer (met name de zorg
van vrijwilligers over de bezuinigingen);
- hij heeft onlangs een memo aan de raad gestuurd over het aanbrengen van camera’s (5 vaste en
1 flexibele) in het dorp.
- wat betreft WSI is er onder meer recent een ontmoeting van de raad met bestuursleden geweest,
is 10 maart a.s. de opening van het kinderdagverblijf en blijft het hele project nog steeds binnen
de financiële kaders, terwijl de tijdsoverschrijding tot nu toe minimaal is.
4. Presentatie Stichting Hulpfonds Laren
Mevrouw Beukers houdt een presentatie –zie bijlage- en vraagt de commissie of zij antwoord wil
geven op de vraag of er bij de Larense bevolking nog behoefte is aan het bestaan van de
Stichting.
Immers, aanvragen blijven uit, terwijl de stichting de ontvangen subsidie van de gemeente laren
graag wil verantwoorden en uitgeven.
De diverse fracties geven aan –evenals de portefeuillehouder- deze vraag bevestigend te
beantwoorden. Het werk van het Hulpfonds wordt gewaardeerd en in deze economisch slechte
tijden wellicht meer nodig is dan ooit. Mevrouw Niekus maakt de kanttekening dat het
voortbestaan anders ligt als er daadwerkelijk geen behoefte aan zou blijken.
Nauw overleg met bv. kerken, scholen en de Voedselbank kan wellicht nog geïntensiveerd
worden en nog eens een artikel in het Larens Journaal kan eveneens bijdragen aan extra
profilering.
De commissie spreekt haar dank uit voor de presentatie en wenst het Hulpfonds veel succes.
5. Commissievoorstel Jaarplan 2012 Rekenkamercommissie BEL
De heer Mol geeft een korte toelichting en meldt dat in het plan per abuis een afgewezen
suggestie van een burger niet wordt genoemd: onderzoek naar het incasseren van opgelegde
boetes als gevolg van het niet voldoen aan vergunningvoorwaarden.
Hij benadrukt desgevraagd dat de Rekenkamercommissie (RKC) het voorgenomen onderzoek
naar uitvoering en nakoming (door colleges en BEL Combinatie) van adviezen van de RKC zelf
zal uitvoeren; een aantal fracties heeft hier kanttekeningen bij, de beide andere raden vinden het
echter zeer gewenst.
Voorts merkt hij op dat de website van de RKC inmiddels is ondergebracht op de websites van de
drie gemeenten (maar de zichtbaarheid moet nog ‘geoptimaliseerd’ worden).
De fracties van CDA, D66, Liberaal Laren en PvdA achten een onderzoek of toets naar de
kosten van sluiting van zwembad De Biezem zeer gewenst.
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In relatie hiertoe geeft de heer Mol aan dat dit niet in het Jaarplan is opgenomen, omdat het nog
volop onderwerp van politiek debat is.
Genoemde fracties wijzen erop, dat besluitvorming over sluiting inmiddels gebeurd is en een
onderzoek naar de kosten daarvan wel degelijk aan orde kan zijn.
Hij bevestigt dat het een fractie vrijstaat om de RKC te benaderen om een korte toets over dit
onderwerp te doen.
Mevrouw Kromme wijst onder meer op de vorig jaar september gemaakte afspraak om het
Jaarplan in het vervolg in de raad te bespreken, zoals overigens ook in de statuten is
voorgeschreven.
De heer Mol geeft aan dat dit als praktisch probleem heeft dat hij dan in beginsel geen
mogelijkheid heeft om een toelichting te verzorgen. Het lijkt praktischer om de statuten op dit
punt aan te passen, waarbij aangetekend zij dat de 2 andere gemeenten hier dan ook mee moeten
instemmen. Hij zal dit punt oppakken.
Voorts antwoordt hij desgevraagd dat de bestuursleden van de Stichting Rekenkamercommissie
BEL voortgang van (de zaken beschreven in) het jaarplan en jaarverslag bewaken; ook de
gekozen onderzoeks/toetsonderwerpen worden met hen besproken.
Conclusie: de commissie onderschrijft het Jaarplan 2012 van de RKC, met inachtneming van de
gemaakte opmerkingen.
6. Commissievoorstel Gezamenlijke Veiligheidssituatie Midden-Nederland 2012-2014
De burgemeester geeft een korte inleiding, waaronder (toekomstige gevolgen voor Laren en
Blaricum van) de voorgenomen invoering van de nationale politie. De burgemeesters van beide
gemeenten zullen binnenkort met nadere informatie komen.
Alle fracties hebben kanttekeningen bij de (volgorde van) prioriteiten; overlastgevende en zelfs
criminele jeugdgroepen op 1 (die we eigenlijk niet hebben, hetgeen in bijlage 1 van het Kader
veiligheidsstrategie 2012-2014 bevestigd wordt) en branden –hét thema in Laren qua
onveiligheid- wordt niet eens genoemd.
Mevrouw Van Haasteren en burgemeester Roest geven aan dat dit een regionaal stuk is, dus het
kan inderdaad zijn dat wij andere prioriteiten, in een andere volgorde, hebben. Sterker, dat is zo
en zal duidelijk worden in het volgende maand in de commissie te behandelen Jaarverslag
Veiligheid 2011. Vervolgens zal in de commissie van april a.s. het Jaarplan 2012 worden
behandeld. Ofwel, van een regionaal overzicht nu in februari, naar lokale ‘finetuning’ in maart en
april a.s.
Wat de overlast van jeugdgroepen betreft: hier is de afgelopen maanden fors op geïnvesteerd, met
goed resultaat als gevolg. Er was wel degelijk overlast, waarbij aangetekend moet worden dat het
begrip ‘crimineel’ daarbij voor Laren niet van toepassing was en is.
Conclusie: de commissie heeft kennis genomen van het Kader voor de Veiligheidssituatie
Midden-Nederland 2012-2014 en ziet uit naar de opvolgende, lokale, rapporten.
7.

Raadsvoorstellen

7.1 Beleids- en uitvoeringsregels Maatschappelijke Ontwikkeling (02)
Namens de Wmo Raad Laren spreekt voorzitter mevrouw de Ruiter-Zwanikken in.
Haar bijdrage is als bijlage aan deze Lijst van adviezen en conclusies gehecht.
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De Wmo Raad zal overigens zijn Jaarverslag komende week aan de gemeenteraad zenden.
Wethouder Van der Zwaan geeft aan dat het voorliggende stuk een bundeling van bestaande
regels en doelstellingen is. Dit om een beter zicht op het complete instrumentarium op dit gebied
te verkrijgen, niet meer en niet minder.
Om deze reden is ook niet opnieuw advies aan de Wmo Raad en andere instellingen gevraagd.
Uiteraard zal dit advies bij de later dit voorjaar aan de raad aan te bieden Beleidsnota Wmo 20122015 wél aan Wmo Raad en andere instellingen worden gevraagd.
De in deze bijdrage van de Wmo-raad gestelde vragen en gemaakte opmerkingen én diverse
opmerkingen van de fracties (onder meer verdwijnen schoolzwemmen, kosten city-marketing)
zullen dan ook worden meegenomen.
Advies: de commissie adviseert de raad om het voorstel in zijn vergadering te behandelen.
7.2 Wijziging Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Laren
2012 (03)
Diverse commissieleden zetten hun vraagtekens bij zaken als het intrekken van de voorziening
schoolzwemmen, intrekken preventieve logopedie en intrekken onderwijsproject normen en
waarden waaronder adoptieproject van de politie.
Wethouder Van der Zwaan geeft aan dat de voorgestelde wijzigingsverordening de neerslag is
van uitvoering van de vorig jaar vastgestelde Kadernota. Ofwel administratieve uitwerking van
eerdere besluitvorming door de raad.
De voorzitter vraagt of dit met name ook het schoolzwemmen betreft (een aantal fracties betwist
dat deze bezuiniging bij de Kadernota is vastgesteld).
De wethouder meent van wel, maar hij zal het vóór de a.s. raadsvergadering nagaan.
Voorts geeft hij desgevraagd aan dat frictiekosten bij intrekken preventieve logopedie ontstaan,
omdat betrokkenen onder regelingen van de GGD vallen die een groot aantal jaren kúnnen
bevatten.
Advies: de commissie adviseert de raad om het voorstel in zijn vergadering te behandelen.
7. Rondvraag
Mevrouw Niekus vraagt waarom kinderopvang ‘Binkie’ uit de school verdwijnt en informeert
naar het gerucht dat docenten op Larense basisscholen zouden gaan staken.
Wethouder Van der Zwaan antwoordt dat het college aandacht heeft voor de situatie van
‘Binkie’en heeft aangeboden te bemiddelen.
Mevrouw Brakel informeert hoe de presentaties in de commissies worden ingebracht.
De griffier geeft aan dat het iedere instelling of persoon vrij staat om te verzoeken een
presentatie in een raadscommissie te mogen verzorgen. Dit verzoek wordt gewogen door het
presidium, dat het al dan niet agendeert.
De dames Bakker en Hentenaar informeren naar berichtgeving over achterstand bij een aantal
contact momenten bij de Jeugd- en Gezondheidszorg, met name in Bussum.
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Wethouder Van der Zwaan antwoordt dat hierover een memo van de GGD is, die morgen zal
worden verspreid onder raads- en commissieleden.
Mevrouw Kromme informeert naar de afhandeling van de brief van een kandidaat-huurder, of er
compensatie is voor aantoonbare omzetderving van winkeliers als gevolg van de afsluiting van
wegen, en naar de stand van zaken rond een eventueel ultimatum aan de apothekers (+vragen
GGD, hierboven reeds beantwoord).
De wethouder antwoordt, dat een uitgebreide brief aan de kandidaat-huurder is terug te vinden in
het RaadsInformatieSysteem, er geen compensatie voor de winkeliers is en de raad vóór de
vergadering van 29 februari a.s. een memo over apotheek/herontwikkeling gemeentehuis zal
worden verstrekt.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur en dankt alle aanwezigen voor hun inbreng.
Vastgesteld in de vergadering van de commissie Maatschappij&Financiën van 22 maart 2012.

De commissiegriffier,

De voorzitter,

LIJST VAN TOEZEGGINGEN
Datum
15-12-2011 +
23-02-2012

Toezegging
suggestie: instelling raadswerkgroep
WMO

Portefeuillehouder
Presidium

15-12-2011 + toezeggging Versa voorstel over en
23-02-2012
evaluatie van activiteiten

Van der Zwaan

23-02-2012

wijziging statuten (jaarverslag aan
commissie i.p.v. raad)

RKC

23-02-2012

opmerkingen Wmo Raad en cie. betrekken
bij opstellen beleidsplan Wmo 2012-2015

Van der Zwaan

23-02-2012

nagaan intrekken voorziening schoolzwemmen bij Kadernota

Van der Zwaan

OPENSTAANDE VRAGEN
23-02-2012

precieze tijdstip aanbieden raad
prestatieovereenkomst Stg. Dorpshart
(hr. Bakker)

Van der Zwaan

23-02-2012

geruchten staking docenten in Laren
(mevr. Niekus)

Van der Zwaan
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