Lijst Adviezen en Conclusies commissie Maatschappij&Financiën Laren vergadering 20
november 2014
Aanwezig: Désirée Niekus en Evert de Jong (VVD), Ingrid Hentenaar-Messcher en Peter
Calis (Larens Behoud), Jacqueline Timmerman-Hamers (plv.) en Anne Visser
(Liberaal Laren), Maria Klingenberg-Klinkhamer en Erwin van den Berg (CDA),
Marja Bakker-Snoeij en Patriek Kerkhoff (PvdA), Ellen van Dorst-Brakel en Noud
Bijvoet (plv.) (D66)
Voorzitter: Nico Wegter (D66)
Afwezig : B&W
: wethouder Tijmen Smit (Larens Behoud), wethouder Leen van der Pols (CDA),
burgemeester Elbert Roest
Overigen : Eline Labee (beleidsmedewerker Vergunningverlening & Handhaving BEL
Combinatie), Brechje Binkhorst (beleidsregisseur gemeente Laren), Theo de Haar
(controller gemeente Laren)
Cie.griffier: Teun Zwemmer
De raadscommissie M&F Laren heeft in zijn vergadering van 20 november jl. de volgende
zaken behandeld:








De commissie heeft de Lijst adviezen en conclusies van zijn vergadering d.d. 22
oktober 2014 vastgesteld.
Wethouder Tijmen Smit doet mededeling dat Liander in cassatie is gegaan (precariogeding), hij met een voorstel komt n.a.v. een verzoek om meer koopzondagen in 2015,
en de toezegging om te kijken naar een betere toegankelijkheid van ‘Planning &
Control-producten’ in ieder geval leidt tot een sterk ‘versimpelde’, meer toegankelijke
jaarrekening.
Er zijn geen ‘Meldingen uit het Regionaal Portefeuillehoudersoverleg Sociaal
Domein’.
Het Commissievoorstel Overeenkomsten Singer Laren is besproken, waarbij
wethouder Tijmen Smit heeft aangegeven dat deze overeenkomsten een uitwerking
van eerder door de raad gestelde kaders zijn. Hij geeft desgevraagd onder meer aan dat
de EU-toestemming nog niet ontvangen, maar wel al bij de gemeente aangekondigd is,
verschillen in bedragen tussen Programmabegroting en spreadsheet worden
veroorzaakt doordat de begroting al veel eerder is opgesteld, van het totaalbedrag voor
nieuwbouw theater/verbouwing villa nog ongeveer 1 miljoen via crowdfunding etc.
bijeen moet worden vergaard, de reconstructie van de Naarderstraat en aangrenzende
openbare ruimte was al eerder gepland en wordt nu passend met de nieuw- en
verbouw ter plaatse ingevuld (lasten deels gemeente, deels Singer), en prestatieafspraken voor een belangrijk deel zijn terug te vinden in art. 3 van de
Uitvoeringsovereenkomst. Na de behandeling in deze commissie zullen de
overeenkomsten op korte termijn worden getekend.
Het voorstel Actualisatie evenementenbeleid is uitgebreid behandeld. Bij dit
agendapunt is ingesproken door mevrouw Angelique Van Aken (bewoonster
Kerklaan, zij schetst het gemis van een goede afweging tussen het organiseren van
grote evenementen in het dorp en de effecten daarvan op de omwonenden, met name
aan de hand van haar ervaringen met en de jongste vergunning voor IJs op de Brink,
waar zij vlak bij woont, in een overigens door de week toch al drukke straat; naast
betere afweging, duidelijker criteria, beperking duur, en aanwijzen van andere plekken
in het dorp pleit zij ook voor opname van een criterium ‘fraaiheid, uitstraling’: het
moet in het mooie centrum van Laren passen).

Voorts is ingesproken door de heer Alex Oostvogel (Stichting Bijzonder Laren,
content met het feit dat dit evenementenbeleid past binnen de strategische visie van
Laren, de stichting is niet voor méér evenementen, maar de kwaliteit van de huidige
handhaven en waar mogelijk verbeteren; het voorliggende beleid is een goed begin, en
kan jaarlijks worden bijgesteld; voorts kan worden gedacht aan bepaalde evenementen
als ‘ankerpunt’ voor het dorp, zoals het ‘mooiste kerstdorp’ en het ‘oogstfeest’ in
augustus). Ook is ingesproken door mevrouw Carla Los (omwonende kermisterrein,
zij waardeert de poging om dit beleid handen en voeten te geven, maar zet onder meer
grote kanttekeningen bij de –mogelijk- hoge frequentie van grote evenementen, de
omschrijving van het dorp als ‘decor’ voor evenementen, hetgeen in veel te hoge mate
ten koste gaat van het ‘leefklimaat’ van de inwoners, het belang van toezicht en
handhaving, alsmede bij het nut van het nationaal willen ‘profileren’ van Laren d.m.v.
grote evenementen). Mevrouw Hannie Meulenkamp (omwonende kermisterrein) vult
aan dat de in theorie mogelijke frequentie van 1x per 6 weken een groot evenement in
het dorp eenvoudigweg te veel is voor de bewoners van het centrum, niet doen.
Wethouder Tijmen Smit geeft aan dat het eerste concept, van maart jl., is bijgewerkt
en bijgeschaafd, resulterend in een concept van september jl., dat na de feedback van
commissie, insprekers en zienswijzen van omwonenden is uitgemond in het
voorliggende voorstel. Door de verschillende fracties wordt onder (veel) meer
gewezen (alle bijdragen terug te luisteren via de integrale geluidsopname) op zorgen
om woon- en leefklimaat; het gemis van duidelijke criteria voor het al dan niet
toestaan van evenementen; (te) lage precario-heffing; aantal grote evenementen wel
maximeren maar niet met name noemen; beperking van de duur opnemen (Patriek
Kerkhoff, Marja Bakker), de mogelijkheid van 1x in de 6 weken een bovenregionaal
evenement is teveel; alleen sprake van weekenden, niet van werkdagen; ‘in principe’
wordt te veel gebruikt: schept onduidelijkheid; is er contact geweest met
omwonenden; opnemen van de 4 of 5 grote evenementen in het beleid; beperking duur
(Noud Bijvoet, Ellen Brakel), genoemde omvang en aantal van evenementen in het
beleid is te vaag (Evert de Jong), vaak discussie over grote evenementen, maar er zijn
genoeg andere (kleinere) waar nooit klachten over zijn; vaak verbetering na een goede
evaluatie, daar moet op worden ingezet; ijsbaan moet goed gereguleerd worden, maar
hóórt in het centrum; goede handhaving is cruciaal (Peter Calis, Ingrid Hentenaar),
ijsbaan is horeca met ijs geworden, in plaats van andersom, zoals het ooit bedoeld
was; vergunning ijsbaan voor 5 jaar lijkt wel erg veel van het goede; ijsbaan is erg
commercieel geworden, Lekker Laren erg groot; grote lijn van beleid is wel goed,
voornemen om een amendement in te dienen om de grote evenementen te benoemen
(Maria Klingenberg, Erwin van den Berg), ontbreken van duidelijke criteria toestaan
evenement, met name op gebied van woon- en leefklimaat; mist een maximale duur
van evenementen (vgl. 2006, 2 dagen); evaluatie IJs op de Brink zou in de raad
komen, is nooit gebeurd; Bomen op de Brink evenmin; onduidelijke criteria voor
subsidie; ijsbaan is nu commercieel, maar hoeft nauwelijks te betalen (Jacqueline
Timmerman, Anne Visser).
Wethouder Tijmen Smit antwoordt goed geluisterd te hebben. Zeker ook naar de
kritische kanttekeningen; hij kan zich een eventueel amendement m.b.t. aantal en duur
van grote evenementen voorstellen. Een ongebreidelde aan- en uitwas van
evenementen is zeker niet de bedoeling, het blijft bij 4 (Lekker Laren, Art Laren, IJs
op de Brink, Kermis en 5 als de Sint Jansprocessie daarbij wordt gerekend, maar
eigenlijk niet vergelijkbaar). De zorg over beheersing en handhaving deelt hij niet, dat
is goed geborgd.





Voorts geeft hij aan dat elke meerjarenvergunning ‘pittig’wordt geëvalueerd,
handhaving van het geluid door ambtenaren van de OFGV gebeurt, de toelatingscriteria bewust enigszins ‘vaag’ zijn gehouden, omdat je niet weet welke nieuwe
ontwikkelingen of initiatieven nog komen, maar de huidige kalender leidend is, en het
beleid (bv. raamvergunning voor 5 jaar) mede bedoeld is ter bestendiging van die
kalender. Er komt overigens een plan voor de inrichting van de Brink, de hoogte van
precario wordt geregeld in de betreffende belastingverordening.
De commissie is verdeeld in zijn advisering aan de raad om het voorstel te bespreken
in zijn vergadering van 26 november 2014: de fracties van Liberaal Laren, PvdA en
VVD achten het onvoldoende rijp voor behandeling, de fracties van Larens Behoud,
CDA en D66 adviseren de raad het –met amendering- wél te behandelen
De commissie adviseert de raad om het voorstel Wet markt en overheid te bespreken
in zijn vergadering van 26 november 2014. Bij de behandeling ervan is onder meer
gesproken over het teveel categoriaal uitsluiten van activiteiten (beter om binnen
bepaalde categorieën meer specifiek te benoemen; Patriek Kerkhoff, Noud Bijvoet),
en twijfel over het rekening houden met veranderende wetgeving (vennootschapsbelasting) en over de juiste formulering van het voorstel (bij de punten A 2 en 3
eveneens toevoegen ‘aan maatschappelijke en/of (sport)organisaties’, Anne Visser).
Wethouder Tijmen Smit en controller Theo de Haar geven aan dat het voorstel
uitvoering geeft aan de wet die gedragsregels voorschrijft die de gemeente in acht
moet nemen als zij goederen en diensten op de markt aanbiedt, waarmee zij in
concurrentie treedt met particuliere aanbieders. Gelet op het feit dat dit relatief nieuw
terrein is voor de gemeente, is bewust gekozen om binnen categorieën niet te specifiek
te benoemen; dat kan ons voor een hoop problemen behoeden, omdat de precieze
effecten van invoering van deze regels niet uitputtend bekend zijn (ook in relatie tot
vennootschapsbelasting-regels). Toegezegd wordt nog na te gaan of en hoe een en
ander raakt aan de Tomin-groep, het verstrekken van leningen en een duidelijke
omschrijving van ‘maatschappelijke organisatie’.
Rondvraag:
- Désirée Niekus informeert naar een aankondiging op LinkedIn van een
bijeenkomst (4 december a.s.) voor raadsleden inzake een toelichting op de
contracten in het sociaal domein; dit is via de gebruikelijke route nog niet
meegedeeld.
Wethouder Leen van der Pols geeft aan dat dit voornemen er inderdaad is, de
officiële uitnodiging volgt zeer binnenkort.
- Marja Bakker wijst nog eens op de parkeeroverlast in het dorp en pleit voor
betere controle, ook buiten het directe centrum.
Wethouder Tijmen Smit geeft aan dat er een nieuw Handhavingsplan komt
(wordt in december a.s. aan de raad voorgelegd), waar dit aspect bij is
meegenomen.
- Ingrid Hentenaar merkt op dat een bewoonster een vergeefse melding van een
zevental niet werkende lantaarnpalen nabij de Tafelbergweg heeft gedaan (men
wilde eerst de exacte locatie en aantal weten alvorens actie te ondernemen), en
herhaalt haar eerder gestelde vraag naar de voortgang m.b.t. de milieusubsidie
t.b.v. energievriendelijke huizen; het potje is leeg en hoe gaat dit nu verder?
Wethouder Tijmen Smit geeft aan dat de melding van de lantaarnpalen wordt
opgepakt en de vraag over de milieusubsidie aan de portefeuillehouder
(burgemeester) wordt voorgelegd.

Eindtijd: 22.55 uur

Vastgesteld in de vergadering van 11 december 2014.

Voorzitter,

Commissiegriffier,

(Een uitgebreide weergave van de vergadering kunt u vinden op de geluidsopname, te
beluisteren op cd-rom en via de website)
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