Lijst Adviezen en Conclusies commissie Maatschappij&Financiën Laren vergadering 25
oktober 2012
Aanwezig: mevrouw D.J.G. Niekus en mevrouw M. Polano (plv.) (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), de heer M.J.W. Druncks
(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), de heer C.M.A. van Hest (CDA)
B&W
: burgemeester E.J. Roest, wethouder J.W. van der Zwaan (Larens Behoud),
wethouder E.J. de Jong (VVD)
Overigen : de heer R. Mol (voorzitter Rekenkamercommissie BEL), de heer Th. de Haar
(controller gemeente Laren), mevrouw E. van Haasteren (beleidsmedewerker
BEL Combinatie) en de heer J. van der Woning (wijkteamchef politie Gooi&
&Vechtstreek)
Cie.griffier: de heer T.W. Zwemmer
De raadscommissie M&F Laren heeft in zijn vergadering van 25 oktober jl. de volgende
zaken behandeld:








De commissie heeft de Lijst adviezen en conclusies van zijn vergadering d.d. 20
september 2012 vastgesteld. Wethouder Van der Zwaan zegt toe op korte termijn een
memo te sturen over de stand van zaken m.b.t. het gebruik van een ruimte in het
Brinkhuis door een touroperator.
Wethouder de Jong heeft een groot aantal mededelingen gedaan, mede i.v.m. het
vervallen van de vergadering van cie. R&I. Deze betroffen onder meer de beëindiging
van de mediation bij de N525 (een brief hierover van het college volgt nog), een
inmiddels aan de raad verzonden notitie over het tuinhuisje aan Brink 7, overleg met
een vertegenwoordiger van het LOB over met name het ontsteken van de
feestverlichting in het dorp (hopelijk gebeurt dat ook dit jaar door het LOB, zo niet
wordt het lastig, maar zal het college in ieder geval nadenken over een oplossing),
afronding van de aanbesteding Co Bremanlaan (uitsluitsel in volgende cie. R&I),
tunnel bij La Place (wethouder bewaakt het proces van ambtelijk en bestuurlijk
overleg), raadsvoorstel ontwikkelingen (+ extra kosten) BEL wordt in december aan
de raad voorgelegd, overleg over de inrichting van de nieuwe raad/trouwzaal is
afgerond en kan worden uitgevoerd, verhuur van het ‘voorhuis’ van het gemeentehuis
is nog niet concreet, en wat de inrichting bomen aan de Heideveldweg betreft na
bekendmaking van de gekozen variant uitvoering ervan in goed en open overleg met
de bewoners plaatsvindt.
Burgemeester Roest verwijst naar een toegezonden memo over samenwerking in het
Gewest, afronding van de ‘operatie Berg Bezink Voorziening’, overeenstemming over
het voornemen om het pepernotengala aan de intocht van Sinterklaas te koppelen
(volgende week bevestiging), aanvang van de verbouwing van de politiepost, het
succesvol voorkomen van een project X meeting in Laren, en het aantreffen van een
vergiftigde boom op de Drift.
Wethouder Van der Zwaan deelt mee dat het Brinkhuis onlangs de zgn. jongerenzaal
heeft geopend.









Bij het agendapunt Programmabegroting 2013-2016, onderdeel subsidieoverzicht, is
ingesproken door dhr. P. Versteeg van het Parkinson Café (hij schetst doel en
activiteiten en illustreert daarmee de steun van de gemeente; een hoger bedrag is
natuurlijk altijd welkom).
Tevens is ingesproken door de heer G. Keep van Stichting Laren Klassiek (subsidie
van de Stichting is beëindigd, terwijl wel nieuwe aanvraagformulieren zijn
toegestuurd; het kan problemen opleveren bij onder meer de organisatie van de alom
gewaardeerde Matthaeus Passion in de komende jaren).
De begroting, incl. subsidieoverzicht, wordt behandeld in een afzonderlijke
raadsvergadering op vrijdag 2 november 2012.
Voorts heeft de commissie uitgebreid de Tussenrapportage Integraal Veiligheidsplan
2012 besproken. Daarbij is onder meer besproken dat prioriteit wordt gegeven aan het
tegengaan c.q. oplossen van fietsendiefstal, alcohol en verkeer en jeugd en alcohol,
een en ander overigens ná de hoofdprioriteit woninginbraken. Door een combinatie
van prioriteit van politie en gemeente, goede samenwerking met Gooiland beveiliging,
de inzet van zgn. ‘politiebikers’ en camera’s in het dorp begint dit vruchten af te
werpen en is in het algemeen qua criminaliteit een dalende tendens in Laren
herkenbaar. De heer Van de Woning geeft aan dat ook de start van een eigen wijkteam
Laren/Blaricum per 1 april jl. daaraan bijdraagt, de politie is zodoende nog beter
herkenbaar voor de bevolking. De burgemeester geeft aan dat het uitreiken van dnakits enigszins is vertraagd en onderschrijft de opmerkingen over nog beter en
efficiënter gebruik van burgernet. De commissie spreekt zijn waardering uit voor het
veiligheidsbeleid en de toelichting daarop door betrokkenen.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Onderzoek ‘Kostentoerekening BEL
Combinatie’ te behandelen in zijn vergadering van 31 oktober 2012.
De commissie adviseert de raad het voorstel Nota Risicomanagement en
Weerstandsvermogen te behandelen in zijn vergadering van 31 oktober 2012.
Rondvraag:
- mevrouw van Dorst wijst op een Eemnesser brochure over duurzaamheid en
vraagt of er in Laren meer aandacht aan dit onderwerp kan worden gegeven.
Wethouder de Jong antwoordt dat er weliswaar geen brochure is, maar zeker
wel aandacht voor het onderwerp (bv. bij bouwprojecten) duurzaamheid.
- mevrouw Bakker wijst nog eens op de verontrusting bij de lokale
tennisverenigingen over de voorgenomen vestiging van het KNLTB-kantoor
(met tennisbanen, concurrentie) op Crailo.
Wethouder Van der Zwaan geeft aan dat dit aspect zeker wordt betrokken bij
de besprekingen met de tennisbond.
- mevrouw Hentenaar informeert naar het antwoord op een eerder door haar
gestelde vraag over mogelijke herplant van de grote boom aan het Zevenend.
Wethouder de Jong gaat dit na.

Eindtijd: 22.00 uur.
Vastgesteld in de vergadering van 22 november 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. 26/10/2012

