Lijst Adviezen en Conclusies commissie Maatschappij&Financiën Laren vergadering 21
juni 2012
Aanwezig: mevrouw D.J.G. Niekus (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 (plv.) (CDA), mevrouw M. Bakker-Snoeij (PvdA), mevrouw E. van
Dorst-Brakel en de heer A.P. Bakker (D66)
Voorzitter: de heer N.G.M. Wegter (D66)
Afwezig : mevrouw C. Edel (PvdA) en de heer J. Werner (VVD)
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) en de heer B. v/d Zwaag (extern
adviseur wijziging APV)
Cie.griffier: de heer T.W. Zwemmer
De raadscommissie M&F Laren heeft in zijn vergadering van 21 juni jl. de volgende zaken
behandeld:








De commissie heeft de Lijst adviezen en conclusies van zijn vergadering d.d. 24 mei
2012 vastgesteld.
Burgemeester Roest deelt n.a.v. de vergadering cie. R&I van gisterenavond mee dat er
–ondanks een raadsmotie en collegebesluit- helaas toch een spuitronde met
bestrijdingsmiddel ‘Round-Up’heeft plaatsgevonden; uiteraard wordt onderzocht hoe
dit heeft kunnen gebeuren.
Wethouder Van der Zwaan deelt mee dat –als toegezegd- de zinsnede over ADHD op
pagina 11 van de notitie over diensten Versa is geschrapt, er inmiddels een startnotitie
decentralisatie jeugdzorg is, en binnenkort een memo met een overzicht van de
gevolgen van het Lenteakkoord voor sociale zaken aan de raad wordt gezonden
(toezegging).
Wethouder de Jong geeft desgevraagd aan dat de zgn. ‘meicirculaire’ er inmiddels is,
en op dit moment nader wordt bekeken en doorgerekend.
De commissie adviseert de raad om het voorstel inzake de Wijzigingsverordening
APV Laren 2010 in zijn vergadering van 27 juni 2012 te behandelen. Bij dit
agendapunt is ingesproken door mevrouw A. van den Brink, die pleit voor strakkere
venstertijden -liefst zoveel mogelijk gerelateerd aan het seizoen-, bij het gebruik van
geluidsmachines als bladblazers.
Burgemeester Roest begrijpt de door veel fracties aangestipte ‘overregulering’, maar
wijst er op dat de APV een soort maatschappelijke richtlijn is, die toch nuttig en nodig
is. Hij geeft desgevraagd aan dat aanscherping van venstertijden voor het gebruik van
o.a. bladblazers –door veel fracties gesteund- via een amendement geregeld zou
kunnen worden, de controle op het dealen in (soft)drugs wordt uitgebreid met het
Standelkruidpaadje en de plek bij het veld van de voetbalvereniging, parkeren op voeten fietspaden wel degelijk wordt gecontroleerd, en het vergoeden van schade aan
groenvoorzieningen niet in de APV, maar in de vergunning wordt geregeld. Voorts
benadrukt hij dat bij (de controle op) alle verbods- of gebodsbepalingen bedacht moet
worden dat altijd de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit gehanteerd
worden. Of het nu alcoholgebruik of bladblazers betreft: er wordt opgetreden waar het
de perken te buiten gaat. De APV-bepalingen vormen daarvoor de kapstok.

M.b.t. een door enkele fracties aangedragen suggestie om het ventverbod (venten aan
de deur) toch weer op te nemen wijst hij erop dat dit in het kader van deregulering er
vorige keer nu juist uitgehaald is; maar ook dit kan via een amendement desgewenst
opgenomen worden. Technische wijziging in raadsbesluit (toezegging): in wijzigingsverordening bij artikel I, onder E, bij art. 4.6 aanvullen ‘Laren’ (Lex Silencio Positivo
n.v.t.).
 De commissie adviseert de raad om het voorstel Zienswijze Jaarrekening
2011/Begroting 2013 BEL Combinatie te behandelen in zijn vergadering van 27 juni
2012. Alle fracties uiten hun zorg over de (nog steeds) hoge kosten voor de inhuur
van externen. De burgemeester geeft daarop aan dat de BEL thans voluit stuurt op het
terugdringen hiervan, met name bij het management. Desgevraagd antwoordt hij dat
‘vroegtijdig’ in onderdeel 2 van het raadsbesluit betekent in overleg treden zodra uit
de 3-maandelijkse rapportages blijkt dat bezuinigingen niet gehaald worden.
 De commissie adviseert de raad om het voorstel Wijzigingen kwijtscheldingsbeleid in
zijn vergadering van 27 juni 2012 te behandelen.
 De commissie adviseert de raad om het voorstel inzake de 1e wijziging op de
Verordening Marktgeleden 2012 te behandelen in zijn vergadering van 27 juni 2012.
 Rondvraag:
- mevrouw van Dorst wijst op de brief die een aantal vakdocenten aan de
commissie hebben gestuurd over de ruimte (‘atelier’) in het Brinkhuis, die
ongeschikt zou zijn om les te geven, en verzoekt de wethouder hierop nog eens
te reageren.
Mevrouw Kromme vraagt in aanvulling hierop of het waar is dat er voor
activiteiten als breakdance en schilderslessen geen plaats is in het Brinkhuis.
De wethouder geeft aan dat hij het exacte antwoord op de laatste vraag niet
weet, maar er komende week overleg over heeft en hopelijk woensdag a.s.
tijdens de raadsvergadering uitsluitsel kan geven (toezegging). Wat de overige
vragen betreft kan hij slechts verwijzen naar het antwoord zoals gegeven in de
vergadering van cie. R&I van 20 juni jl. (ruimte voldoet niet aan specifieke
wensen van gebruikers, maar wél aan het geformuleerde programma van eisen
voor deze ruimte en zo zal het ook worden opgeleverd; dit laat onverlet dat hij
c.q. het BES-bestuur in gesprek blijft over deze kwestie met de gebruikers).
- mevrouw Hentenaar informeert n.a.v. een krantenartikel over de aanpak van
schoolverzuim door het Regionaal Bureau Leerlingenzaken (RBL) wat hun
taken nu eigenlijk precies zijn.
Wethouder Van der Zwaan antwoordt dat het betreffende krantenartikel nog in
het portefeuillehoudersoverleg zal worden besproken, maar dat het RBL is
verzocht een overzicht van hun kerntaken te verzorgen; uiteraard zal de
commissie daarover nader worden geïnformeerd, zodra het beschikbaar is.
Eindtijd: 21.35 uur.
Vastgesteld in de vergadering van 20 september 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. 22/06/2012

