Lijst Adviezen en Conclusies commissie Maatschappij&Financiën Laren vergadering 20
september 2012
Aanwezig: mevrouw D.J.G. Niekus en mevrouw M. Polano (plv.; vanaf 21:05 uur) (VVD),
mevrouw I.H. Hentenaar-Messcher en de heer L.B.J. Vos (Larens Behoud), de
heer A. Visser (Liberaal Laren), mevrouw M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer en de
heer C.M.A. van Hest (plv.) (CDA), mevrouw M. Bakker-Snoeij (PvdA), mevrouw
E. van Dorst-Brakel en de heer J.M.A. Juffermans (plv.) (D66)
Voorzitter: de heer N.G.M. Wegter (D66)
Afwezig : mevrouw C. Edel (PvdA), mevrouw M.C. Kromme (Liberaal Laren)
B&W
: burgemeester E.J. Roest, wethouder J.W. van der Zwaan (Larens Behoud),
wethouder E.J. de Jong (VVD)
Overigen : de heer Th. de Haar (controller gemeente Laren), de heren F. Kok en
R. Wessels (wijkagenten politie Gooi&Vechtstreek), de heer H. Pullen
(projectleider WSI)
Cie.griffier: de heer T.W. Zwemmer
De raadscommissie M&F Laren heeft in zijn vergadering van 20 september jl. de volgende
zaken behandeld:



De commissie heeft de Lijst adviezen en conclusies van zijn vergadering d.d. 21 juni
2012 vastgesteld.
De commissie heeft het Commissievoorstel ‘Prestatieovereenkomst met de
Beheerstichting Hart van Laren’ verkennend besproken. Alle fracties wijzen op een
flink aantal slordigheden, spel-en typefouten, en hebben vragen bij de thans
voorliggende overeenkomst. Onder meer wijst men op de soms onduidelijke redactie
van artikelen (Larens Behoud, art. 1.3 inzake wijziging functie van gebouw of ruimte,
hoe gaat dat dan in de praktijk?), het belang van benoeming van de intentieverklaring
met het Parochiebestuur en onduidelijke terminologie –soms college, dan weer de
gemeente- (D66), de wel erg ruime omschrijving inzake het aanhouden van een
financiële reserve (art. 2.5) en idem voor teruggave ‘in ordentelijke staat’, alsmede
spanning tussen gebruik van zalen voor maatschappelijke doeleinden en de
mogelijkheid voor het houden van bruiloften in de huurovereenkomst (CDA), het
grote belang van de afspraak dat het Brinkhuis voor maatschappelijke doeleinden
wordt gebruikt (PvdA), geen concurrentie met lokale ondernemers, marktconforme
huren en geen gebruik van ruimtes voor commerciële doeleinden -dus geen
touroperator!- (VVD) en het definiëren van het begrip ‘gemeente’ in de overeenkomst,
toevoegen van het woord ‘gecumuleerd’ in art. 8.1, alsmede vraagtekens bij de
juridische houdbaarheid van enkele artikelen (Liberaal Laren).
De wethouder geeft aan dat met name de 2 visiedocumenten als basis dienen en thans
de mogelijkheid wordt onderzocht tot aanpassing van de omschrijving
‘maatschappelijke doeleinden’; uiteraard zal dat met de raad worden gedeeld.
Duidelijk is dat een touroperator hier niet onder valt, aan de oplossing van dit
probleem wordt gewerkt. De heer Pullen vult aan dat artikelen als 1.3 en 2.6 met opzet
‘neutraal’ zijn geformuleerd, opdat het voor de BES niet mogelijk is om zomaar een
andere activiteit te gaan ontplooien. Ook een woord als ‘significant’ wordt bewust
gekozen, zodat het college meer en eerdere mogelijkheden heeft om grip te houden.
De opmerkingen over juridische houdbaarheid (artt. 6.1, 6.2, 6.3, 7.1) zullen nog eens
worden voorgelegd aan de afdeling juridische zaken.











Voorts is overleg met zowel lokale horeca als Horeca Nederland gaande, teneinde
goede afspraken te maken over concurrentie, samenwerking etc., waarbij overigens
nu al gesteld kan worden dat er in het Brinkhuis wél getrouwd kan worden, maar géén
bruiloftsfeesten mogen worden gehouden. Vóór de definitieve overeenkomst wordt
gesloten, zullen de in de commissie gemaakte opmerkingen nog eens worden
‘geproefd’ en uiteraard zal de raad over de uitkomst worden geïnformeerd.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Controleprotocol accountantscontrole
jaarrekening te behandelen in zijn vergadering van 26 september 2012.
Bij het voorstel Opschorten sluiting zwembad De Biezem tot 15 juni 2013 is
ingesproken door de voorzitter van de Stichting Binnensportaccomodaties Laren, de
heer J. van Middelkoop, die aangeeft het raadsvoorstel tot opschorting te
onderschrijven. In relatie hiertoe geeft hij een overzicht van een indrukwekkend aantal
activiteiten en bezoekers van het zwembad, waarmee wordt aangegeven dat velen baat
hebben bij opschorting van de voorgenomen sluiting. Hij geeft aan wel zorg te hebben
over de consequenties voor het personeel.
De fracties zijn verdeeld over het voorstel. PvdA, CDA en D66 geven aan tegen het
voorstel te zijn, omdat het bad naar hun mening zo lang mogelijk open moet kunnen
blijven. Voorts vragen zij inzicht in een brief uit juli jl. aan de colleges van Blaricum
en Eemnes, waarin om een financiële bijdrage wordt gevraagd. De fractie van Liberaal
Laren staat positief tegenover het voorstel -mits tegen gerechtvaardigde kosten-, de
fracties van VVD en Larens Behoud onderschrijven het.
Wethouder Van der Zwaan zegt toe een afschrift van de brief aan de colleges van
Blaricum en Eemnes aan de raad te sturen.
De heer Van Middelkoop geeft desgevraagd aan dat zijn bestuur wel degelijk
mogelijkheden ziet om het bad langer open te houden, en daar ook plannen voor zal
indienen.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Opschorten sluiting zwembad De
Biezem tot 15 juni 2013 in zijn vergadering van 26 september 2012 te behandelen.
Bij het voorstel Uitbreiding politiepost t.b.v. gebiedsteam Laren/Blaricum is namens
de omwonenden ingesproken door de heer B. Wapstra; zijn bijdrage is als bijlage bij
deze Lijst Adviezen en Conclusies gevoegd. De burgemeester schetst nogmaals het
belang van doorvoering van deze ‘pilot’ voor de veiligheid in het dorp. Een flinke
investering, maar een unieke mogelijkheid, die Laren niet mag laten lopen. Uiteraard
is de communicatie met de bewoners niet goed geweest, maar inmiddels prima
hersteld. Hoewel alle fracties het voorstel in beginsel onderschrijven, wijst een aantal
wel op de forse kosten die ermee gemoeid zijn. Wethouder de Jong geeft in relatie
hiertoe mee dat het uiteraard van de onderhandelingen afhangt of de investering ook
terugkomt; hetgeen financiële consequenties kan hebben.
De commissie adviseert de raad het voorstel Uitbreiding politiepost t.b.v. gebiedsteam
Laren/Blaricum te behandelen in zijn vergadering van 26 september 2012.
De commissie adviseert de raad het voorstel Zomernota 2012 te behandelen in zijn
vergadering van 26 september 2012.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Tarieven Compensatie
Huishoudelijke Taken (CHT) Basis en Plus te behandelen in zijn vergadering van 26
september 2012. De wethouder geeft aan dat er een kleine omissie in het raadsvoorstel
is geslopen, hetgeen vóór de a.s. raadsvergadering hersteld zal zijn.
Rondvraag:
- mevrouw van Dorst informeert of er toch nog eens naar de mogelijkheid van
openbare toiletten in het dorp kan worden gekeken (bv. in het Brinkhuis).

-

-

-

Wethouder Van der Zwaan zegt toe dit mee te nemen.
de heer Van Hest vraagt of het college n.a.v. een opmerking in het
accountantsrapport m.b.t. de kredietwaardigheid van het parochiebestuur
navraag heeft gedaan.
Burgemeester Roest antwoordt dat dit zeker gedaan is; binnenkort zal de
gemeente hiervan een verklaring ontvangen.
mevrouw Niekus informeert naar de voortgang van de inrichting raads-/
trouwzaal, mede gelet op de aanpassing van het budget in juni jl.
Wethouder Van der Zwaan geeft aan dat een aantal raadsleden deel uitmaakt
van het werkgroepje en de definitieve inrichting –binnen het bijgestelde
budget- steeds meer vorm krijgt.
de heer Visser vraagt of vertrouwelijke bijlagen voortaan ook in het RIS
geplaatst kunnen worden.
De griffier antwoordt dat dit zeker de bedoeling is, maar het RIS ‘under
reconstruction’ is en een digitale opvolger krijgt, waar de BEL thans druk mee
bezig is (deel van het project papierarm werken).

Eindtijd: 22.25 uur.
Vastgesteld in de vergadering van 25 oktober 2012.
Voorzitter,

Commissiegriffier,

Een uitgebreide weergave van de vergadering kunt u vinden op de geluidsopname, te
beluisteren op cd-rom en via de website.
Zw. 21/09/2012

