Lijst Adviezen en Conclusies commissie Maatschappij&Financiën Laren vergadering 18
september 2014
Aanwezig: Désirée Niekus en Evert de Jong (VVD), Ingrid Hentenaar-Messcher en Peter
Calis (Larens Behoud), Anne Visser(Liberaal Laren), Maria KlingenbergKlinkhamer (CDA), Patriek Kerkhoff en Paul Streefkerk (PvdA), Ellen van DorstBrakel en Marten de Jonge (D66)
Voorzitter: Nico Wegter (D66)
Afwezig : Rick Snoek (Liberaal Laren) en Erwin van den Berg (CDA)
B&W
: burgemeester Elbert Roest, wethouder Tijmen Smit (Larens Behoud), wethouder
Leen van der Pols (CDA) en wethouder Ton Stam (VVD)
Overigen : Theo de Haar (controller gemeente Laren)
Cie.griffier: Teun Zwemmer
De raadscommissie M&F Laren heeft in zijn vergadering van 18 september jl. de volgende
zaken behandeld:






De commissie heeft de Lijst adviezen en conclusies van zijn vergadering d.d. 19 juni
2014 vastgesteld. N.a.v. informeert Ellen Brakel of er al iets te melden is over een
uitspraak in de precario-rechtszaak; wethouder Tijmen Smit geeft aan dat dit niet het
geval is.
Wethouder Tijmen Smit deelt onder meer mee dat het kunstwerk met de letters BEL
zoek was, maar is teruggevonden op de werf (er wordt naar een geschikte lokatie in
Laren gezocht), zeer binnenkort meer info volgt over huisvesting en financiële
afwikkeling Maggy Lekeux, hij als portefeuillehouder een tweetal bestuurlijke
functies in de regio zal bekleden (o.a. regionaal beeldverhaal), de door de gemeente
ingediende zienswijze op de OFGV-begroting heeft geleid tot het intrekken van het
voorstel bestemmingsreserve frictiekosten en dat te vervangen door een doelreserve
frictiekosten (met beperkende voorwaarden om uit te geven), medio oktober meer te
melden is over de schade n.a.v. de wateroverlast van deze zomer, maar de schade aan
de kunstwerken zelf mee lijkt te vallen, en het contract met het bedrijf dat thans de
opbouw van de weekmarkt verzorgt is opgezegd (niet nakomen afspraken, onder meer
m.b.t. aanvangstijd werkzaamheden).
Wethouder Leen van der Pols doet mededeling over vertraging m.b.t. het aanbieden
van het dossier WSI; de vakantieperiode en vooral de zorgvuldigheid nopen hiertoe.
Na een gesprek met het bestuur van Hart van Laren volgende week hoopt hij de raad
zo spoedig mogelijk te informeren. Het door Peter Calis gedane aanbod om ‘mee te
denken’ over een goede voortgang in dit dossier –door betrokken raads- en
commissieleden- wordt door de wethouder gewaardeerd (bekeken moet worden welke
vorm daarvoor geschikt is). Voorts geeft hij aan dat nader onderzoek zal worden
gedaan naar alle verwikkelingen en verhoudingen m.b.t. het Regionaal Bureau
Leerlingzaken; uiteraard wordt de raad t.z.t. over de bevindingen geïnformeerd.
Bij het agendapunt ‘Meldingen uit het Regionaal Portefeuillehoudersoverleg Sociaal
Domein’ heeft wethouder Leen van der Pols onder andere meegedeeld dat de
verordeningen sociaal domein en de lokale keuzenota recent door het college zijn
geakkoordeerd en t.b.v. de ‘oktobercyclus’ aan de raad worden aangeboden (hij gaat
na of de stukken bij uitzondering al eerder kunnen worden toegezonden, en wel vóór
de informatieavond over de stand van zaken sociaal domein op 25 september a.s.), er
een businessplan komt t.a.v. de Tomingroep/Participatievisie en de gemeente het
huidige contract daarbij goed zal doornemen, wat betreft de decentralisatie jeugdzorg
het Gooi níet bij de zgn. ‘aandachtsregio’s’ hoort,



staatssecretaris Van Rijn op 29 september a.s. onze regio bezoekt om zich op de
hoogte te stellen van de stand van zaken rond de decentralisatie, en er in Laren een
zgn. ‘kennisnetwerk’ sociaal domein in oprichting is, waarin mensen met specifieke
deskundigheid en betrokkenheid zitting hebben, om het gemeentebestuur feedback te
geven over de implementatie van de decentralisatie, en vooral de uitwerking ervan, in
de praktijk. Hij zegt toe op korte termijn met een ‘tijdslijn’ te komen wanneer welke
onderdelen besproken c.q. vastgesteld worden en welk moment het best geschikt is om
vragen van raads- en commissieleden (uitgebreid) te behandelen.
Het commissievoorstel Actualisatie evenementenbeleid is zeer uitgebreid besproken.
Voor een gedetailleerde weergave zij verwezen naar de geluidsopname van de
vergadering, voor deze Lijst worden hoofdlijnen van de discussie weergegeven. Bij dit
onderwerp is ingesproken door de dames Meulenkamp en Los (omwonenden Plein
1945, overigens elk aan een andere zijde ervan: zorg over omvang en duur van
evenementen als Lekker Laren en de kermis, met onder meer forse geluids- en
parkeeroverlast; kritiek op en zorg over de in het concept aangegeven frequentie
‘lokaties tenminste één weekend in de vier weken evenementenvrij’, het belang van
goede –en thans tekort schietende- communicatie met álle omwonenden van
evenementenlokaties, zowel vooraf, tijdens als bij evaluatie van evenementen; het
voorschrijven én handhaven van het aantal decibellen (80), en aandacht voor de
verhouding met alcoholontmoedigingsbeleid). Tevens is ingesproken door de heer
Oostvogel (Bijzonder Laren: waardering voor deze nieuwe versie, met betere
consistentie en duidelijkere criteria, aandacht voor ondernemerschap, aansluiting met
de strategische visie voor het dorp), de heer Van Dijk (café ’t Bonte Paard: wijst op de
overlast bij grote evenementen als Lekker Laren en de kermis, helaas ook met
vandalisme, vechtpartijen e.d., informeert in relatie hiertoe naar de kosten van extra
politie-inzet, veel te hoog aantal decibellen en slechte afstemming van sluitingstijdstip
evenementen met reguliere sluitingstijd van horecagelegenheden in het dorp, aandacht
voor vergoeding omzetschade), en de heer Bosch (omwonende Plein 1945: grote
overlast –geluid, rommel, bereikbaarheid e.d.- van met name de kermis (ook hoge
containers voor winkels en huizen) en een pleidooi voor een kleinere schaal en andere
opstelling bij evenementen op het plein).
Bij de behandeling door de commissie hebben alle fracties hun waardering voor deze
nieuwe aanzet voor het evenementenbeleid uitgesproken. Daarbij werd onder meer
opgemerkt dat de klachten van omwonenden over met name Lekker Laren, kermis, IJs
op de Brink door gemeente, stichting en organisatoren serieus genomen moeten
worden en zonodig bijstelling moet plaatsvinden, tevens aandacht voor
duurzaamheidsaspecten bij vergunningverlening (Peter Calis, Ingrid Hentenaar),
aandacht voor afspraken m.b.t. schoonmaak door organisatoren van evenementen en
opname van de 4 mei herdenking op het overzicht (Désirée Niekus, Evert de Jong),
betrekken omwonenden bij opstellen beleid, vage scheidslijn tussen commerciële en
maatschappelijke insteek van evenementen, aandacht voor handhaving van
vergunningsvoorwaarden (Ellen Brakel), aandacht voor en verankering in document
van weigeringsgronden vergunning, zorg over frequentie en aantal evenementen (Paul
Streefkerk), verzoek om een duidelijker definitie van ‘commerciële’ evenementen, zo
mogelijk minder (en zeker niet meer) evenementen, strenge voorwaarden aan
meerjarige evenementen (Anne Visser), en aandacht voor een betere balans tussen
aantal en omvang evenementen en zorgen en behoeften inwoners daarbij, het accent
moet liggen op ontmoeting van de Larense inwoners met elkaar en niet zozeer op het
aantrekken van publiek van buiten het dorp, aandacht voor alcoholontmoedigingsbeleid (Maria Klingenberg).







Wethouder Tijmen Smit geeft aan dat de wens naar meer duidelijkheid de insteek bij
opstelling van het concept was. Kan altijd beter en hij zal de inbreng van insprekers en
commissieleden beslist meenemen bij het opstellen van het definitieve document dat
overigens met een raadsvoorstel dit najaar aan de commissie en uiteindelijk de raad zal
worden voorgelegd. Voorts geeft hij aan dat er inderdaad blijvende evaluatie van
evenementen plaatsvindt (extra alertheid op goede communicatie met omwonenden),
evenementen qua agendering, omvang en uitstraling Laren zelf en vooral zijn
inwoners ten goede moeten komen, een toezegging dat het aspect over al dan niet
verankering van weigeringsgronden in het document en de relatie daarbij met de APV
nadere aandacht zal krijgen, het enige juiste aantal DB 80 bedraagt en daar niet meer
van zal worden afgeweken, alcoholontmoedigingsbeleid beslist van groot belang maar
wel vooral op de jeugd is gericht, de omvang van de kermis met het stichtingsbestuur
besproken zal worden, schoonmaak (en de kosten ervan) in de
vergunningsvoorwaarden is geregeld, de 4 mei herdenking uiteraard in het overzicht
hoort, een alternatieve lokatie van IJs op de Brink wordt onderzocht, de voorgestelde
frequentie op basis van de bestaande agenda is bedacht, maar zeker voor discussie
vatbaar is, en de vrijstelling van precario in het vervolg via een subsidiebeleid van het
college wordt geregeld. Voorts worden omwonenden bij opstelling van het conceptbeleid betrokken (bekeken wordt óf en hoe dat ook nog voor de definitieve versie van
dit najaar kan geschieden), en is de eindtijd van evenementen doordacht en bedoeld
om een geleidelijke uitstroom van het publiek te bewerkstelligen.
Burgemeester Roest vult aan dat alle politie-inzet figuurlijk in een grote mand zit en
‘inzet hier’ ten koste van ‘inzet daar’ (bv. inbraken, verkeerscontroles) gaat. Een
voortdurende bron van zorg en aandacht bij de overwegingen om al dan niet
vergunning te verlenen.
Wethouder en commissie concluderen met elkaar dat de raad de kaders voor het beleid
aangeeft, en de vergunningverlening op zich vervolgens een bevoegdheid van het
college is, maar de volksvertegenwoordigende rol van de raadsleden ertoe leidt dat
zorg over/kritiek van burgers en bedrijven op individuele evenementen wel degelijk in
commissie en raad tot bespreking ervan kunnen leiden.
Conclusie: goede basis voor een definitieve versie, te verwerken in een raadsvoorstel
(dit najaar).
De voorstellen Collegeprogramma 2014-2018, Strategische Visie Laren en Zienswijze
op rapport Commissie verdiepende verkenning bestuurlijke toekomst Gooi en
Vechtstreek zijn ‘slechts’ geagendeerd t.b.v. eventuele insprekers. Inhoudelijke
behandeling volgt tijdens de extra raadsvergadering van 29 september 2014. Bij de
twee eerstgenoemde onderwerpen is ingesproken door de heer Oostvogel (Bijzonder
Laren: een sterk verbeterde strategische visie, gedragen door stakeholders; hij doet
daarbij een oproep om de in visie en collegeprogramma uitgedragen accenten op
cultuur en economie zoveel mogelijk samen te laten smelten, bijvoorbeeld in een
slogan voor Laren –vgl. de naam ‘Bijzonder Laren’ voor de ondernemersvereniging).
De commissie adviseert de raad om het voorstel Beschikbaarstelling krediet
asbestsanering Montessorischool te bespreken in zijn vergadering van 24 september
2014. Evert de Jong stelt voor om het geld uit de onderhoudsvoorziening te halen en
de uitkomst van het onderzoek van het OM af te wachten.
Wethouder Tijmen Smit geeft aan dat het laatste meer duidelijkheid over de
verhaalsmogelijkheid zal geven, maar overigens wil vasthouden aan de in het voorstel
aangegeven dekking van deze kosten (het is geen onderhoud, maar ‘opruimen’).
De commissie adviseert de raad om het voorstel Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
Laren te bespreken in zijn vergadering van 24 september 2014.





De commissie heeft het voorstel Zomernota 2014 behandeld en adviseert de raad om
het voorstel te bespreken in zijn vergadering van 24 september 2014. Gewezen wordt
onder meer op onduidelijke c.q. niet goed leesbare passages over kosten vrijwilligers
/subsidieregelingen (Désirée Niekus), mogelijk te lage inschatting productieve uren
BEL en de vraag of er recent nieuwe feiten/cijfers zijn (Evert de Jong), constatering
van een mooi, maar wel gesaldeerd bedrag van ongeveer € 10.000,--, en een wel erg
overheersende groene stoplichtkleur in het document, terwijl daar op onderdelen flinke
vraagtekens bij zijn te zetten (Marten de Jonge), de wens om meer informatie over
(kosten van) het jeugdbeleid en de vraag wanneer het komt (Ellen Brakel), meer
transparantie wat de voorgestelde begrotingswijzingen nu exact behelzen (Patriek
Kerkhoff), en zorg over de financiële tegenvallers bij het Brinkhuis in relatie tot de
reserve van € 1,7 miljoen daarvoor (Anne Visser). Wethouder Tijmen Smit geeft
onder meer aan dat hij er naar streeft om alle financiële documenten –waaronder de
Zomernota en de begrotingswijzigingen- nog beter leesbaar te maken, en hem
overigens geen nieuwe feiten of cijfers bekend zijn die tot een gewijzigde nota zouden
leiden. Theo de Haar vult aan dat de inschatting van de BEL-uren zeer waarschijnlijk
goed uitkomt, de 2e begrotingswijziging met name over het sociaal domein gaat, de 5e
over de dvo met de BEL en budgetneutraal is, en in de 4e specifiek de effecten van de
Zomernota terugkomen.
Rondvraag:
- Anne Visser informeert of de begroting tijdig aan de raad wordt toegezonden.
Wethouder Tijmen Smit antwoordt bevestigend.
- Ellen Brakel informeert n.a.v. het collegeprogramma hoe het zit met de GADgelden uit 2013 en wanneer het bomenbeleid verwacht kan worden.
Wethouder Tijmen Smit zegt toe de GAD-gelden na te gaan en wethouder Ton
Stam geeft aan dat het bomenbeleid in de commissie R&I van dinsdag jl. is
gememoreerd.
- Désirée Niekus vraagt of op enig moment de Wally Moesprijs besproken kan
worden en verwijst naar eerdere vragen over dwalende dementerenden en de
mogelijkheid hiervoor beleid op te stellen.
Wethouder Leen van der Pols geeft aan dat dementie recent bijzondere
aandacht in het beleid van de regio-gemeenten heeft gekregen en als onderdeel
hiervan Laren als ‘dementie-vriendelijke-gemeente’ kan worden aangemerkt.
- Ingrid Hentenaar informeert naar de voorlichtingscampagne over
energievriendelijke huizen; dit lijkt een herhaling van oude campagnes?.
Wethouder Tijmen Smit verwijst hiervoor naar de (bij dit punt afwezige)
portefeuillehouder (burgemeester).

Eindtijd: 23.15 uur
Vastgesteld in de vergadering van 22 oktober 2014.
Voorzitter,

Commissiegriffier,

(Een uitgebreide weergave van de vergadering kunt u vinden op de geluidsopname, te
beluisteren op cd-rom en via de website)
Zw. 19/09/2014

