Lijst Adviezen en Conclusies commissie Maatschappij&Financiën Laren vergadering 21
april 2016
Aanwezig: Evert de Jong (VVD), Ingrid Hentenaar-Messcher en Peter Calis (Larens
Behoud), Anne Visser en Rik Snoek (Liberaal Laren), Maria KlingenbergKlinkhamer en Erwin van den Berg (CDA), Marja Bakker-Snoeij en Paul
Streefkerk (PvdA), Ellen van Dorst-Brakel en Noud Bijvoet (D66)
Voorzitter: Ernst Wortel (Larens Behoud) (plv.)
Afwezig : Désirée Niekus (VVD)
B&W
: burgemeester Elbert Roest, wethouder Leen van der Pols (CDA)
Overigen : Barbara Goos (teamchef politie Gooi en Vecht Noord), Rik Kloos (voorzitter
collectief van buurtpreventieverenigingen Laren), Erik Sterk (voorzitter
buurtpreventievereniging Erfgooiersbuurt), Tim Vermeulen (beleidsmedewerker
openbare orde en veiligheid BEL Combinatie)
Cie.griffier: Teun Zwemmer
De raadscommissie M&F Laren heeft in zijn vergadering van 21 april 2016 de volgende
zaken behandeld:









De commissie heeft de Lijst adviezen en conclusies van zijn vergadering d.d. 24 maart
2016 vastgesteld.
De griffier geeft in vervolg op een intern reeds gedane aankondiging aan dat hij
woensdagavond is benoemd tot raadsgriffier van de gemeente Heerlen. Een geweldige
en prachtige stap, met overigens als vervelende keerzijde het moeten loslaten van (de
raad van) Laren.
Burgemeester Elbert Roest schetst de meest recente ontwikkelingen rond de
vluchtelingenopvang op Crailo; zoals reeds in het nieuws te lezen was, is er nu echt
een doorbraak bereikt, en zullen op Larens grondgebied 600 mensen in een azc
worden gehuisvest. Nieuw is het nog te sluiten convenant over het integratiedeel,
waarbij de toegang van deze mensen naar onze maatschappij wordt ‘ingeregeld’; dit
zal in ieder geval met de raad worden gedeeld. In het verlengde hiervan lijkt het goed
om sowieso op een ander moment de raad nog wat uitgebreider bij te praten over dit
onderwerp, waarbij ook dieper kan worden ingegaan op aspecten als de (vermeende)
wenselijkheid van een homogene samenstelling van de te huisvesten groep en
terugkeer van de oorspronkelijke groep vluchtelingen naar Crailo.
Bij de ‘Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen’
verwijst wethouder Leen van Pols naar de recente nieuwsberichten, waarin hij als
“schoonmaker” optreedt, en geeft aan dat de regeling ‘schoonthuis’ (wie een
schoonmaakhulp vindt via schoonthuis.nl krijgt een bijdrage in de kosten van de
gemeente; deze hulp is in dienst van de diverse (zorg)instanties die bij het project zijn
aangesloten) erg goed aanslaat: al meer dan 300 aanvragen! Hij blijft zelf overigens
wethouder 
Rik Kloos, voorzitter van het collectief van buurtpreventieverenigingen in Laren, geeft
een boeiende presentatie, waarvan de sheets zijn aangehecht achter deze Lijst
Adviezen en Conclusies. Erik Sterk, voorzitter van de buurtpreventievereniging (BPV)
Erfgooiersbuurt, vult aan dat in zijn BPV ruim 50% van de bewoners lid is, werkt met
een ‘whatsapp’ groep, een eigen nieuwsbrief (bijlage), én een surveillantenteam
(hetgeen een zeer succesvolle aanpak is: de buurt is 11 maanden inbraakvrij geweest,
helaas is er recent 1 inbraak gepleegd).





Elbert Roest geeft aan dat de succesvolle activiteit van 14 (!) BPV’s in Laren (met nog
2 in oprichting en een mogelijke 3e), een prachtige invulling is van moderne begrippen
als ‘public management’ en (burger)’empowerment’.
De commissieleden spreken hun grote waardering uit voor de presentatie en de inzet
van alle vrijwilligers die bij de buurtpreventie betrokken zijn. Door diverse leden
wordt onder meer gememoreerd dat een whatsapp groep per BPV navolging verdient,
het aanbeveling verdient om meer te communiceren dat bij verdachte situaties ook
gewoon 112 moet worden gebeld, Burgernet een goede aanvulling kan zijn, en Peter
Calis geeft aan dat hij het aspect van de talrijke hoge heggen in Laren (en daarmee
letterlijke onttrekking aan het zicht en dus openbare veiligheid) intern zal agenderen.
Beide sprekers worden met een boeket en applaus bedankt.
De commissie heeft kennisgenomen van het Jaarplan Integrale Veiligheid 2015 en het
Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2016.
Barbara Goos geeft aan dat de politie steeds meer gebruik maakt van nieuwe
initiatieven bij het bevorderen van de veiligheidsbeleving als het meerijden van
burgers tijdens een surveillance, en werken met whatsapp. Tevens wordt recent
geïnvesteerd op het verstrekken van informatie bij verzorgingstehuizen. Voorts zij
benadrukt dat de politiepost beslist niet dichtgaat, maar men gewoon meer ‘de straat
op gaat’ en nog meer verbinding met de inwoners zoekt. Ook blijft het mogelijk om op
afspraak langs te komen. Zij zegt toe een vraag over de resultaten van de aanpak van
hennepteelt in 2015 (Anne Visser) nader uit te zoeken. Tim Vermeulen geeft
desgevraagd (Marja Bakker) aan dat het digitaal opkopersregister opgezet is om heling
tegen te gaan, de shortlist met jongeren is opgesteld om bijzondere aandacht te geven
aan personen die regelmatig in dagrapporten voorkomen en getracht wordt om zodanig
in de omstandigheden te sturen dat men niet richting het verkeerde pad afdwaalt; hij
zal de vraag over de strekking van een vermelde ‘brief aan hondenbezitters’ uitzoeken.
Elbert Roest geeft desgevraagd (Ellen Brakel) aan dat de investering van de
gemeente in de verbouwing van de politiepost niet voor niets is geweest, aangezien er
een langjarige huurovereenkomst is met de politie en het gebruik ervan gewoon
doorloopt. Peter Calis doet onder meer de burgemeester de suggestie om op het a.s.
VNG-congres de betere zichtbaarheid en grotere inzet van boa’s bespreekbaar te
maken; in de beleving lijkt deze in Laren de laatste tijd minder geworden. Evert de
Jong sluit daarop aan, informeert naar de opbrengst van het cameratoezicht en vraagt
wat de politie eigenlijk precies nodig heeft om de veiligheid te verbeteren. Barbara
Goos geeft aan dat het cameratoezicht beslist genoeg oplevert om dit te continueren en
de politie vooral ‘de betrokkenheid van en verbondenheid met’ de inwoners –bv. in de
vorm van buurtpreventieverenigingen- nodig heeft om de veiligheid te verbeteren.
Ook eigen twitteraccountants van politieteams, groepsapps e.d. (Maria Klingenberg)
zijn uitstekende suggesties, waar deels al aan wordt gewerkt.
Elbert Roest zegt toe de raad een korte memo te sturen met een up-date over de stand
van zaken m.b.t. de boa’s.
Rondvraag:
- Ellen Brakel geeft een suggestie ter bespreking in de werkgroep bestuurlijke
vernieuwing: het komt regelmatig voor dat onderwerpen op de agenda van
beide commissies een langere bespreking vergen dan thans –binnen het
raamwerk van de commissievergadering- mogelijk is. Dat zou kunnen worden
ondervangen door af en toe voorafgaand aan de commissie een uur informeel
over bepaalde zaken te spreken, waarbij meer op de details kan worden
ingegaan.

Eindtijd: 22.10 uur
Vastgesteld in de vergadering van 19 mei 2016.

Voorzitter,

Commissiegriffier,

(Een uitgebreide weergave van de vergadering kunt u vinden op de geluidsopname, te
beluisteren op cd-rom en via de website)
Zw. 22/04/2016

