Lijst Adviezen en Conclusies commissie Maatschappij&Financiën Laren vergadering 22
maart 2012
Aanwezig: mevrouw D.J.G. Niekus en mevrouw M. Polano (plv.) (VVD), mevrouw I.H.
Hentenaar-Messcher en de heer L.B.J. Vos (Larens Behoud), mevrouw M.C.
Kromme en de heer A. Visser (Liberaal Laren), mevrouw M.S.M. KlingenbergKlinkhamer en de heer C.M.A. van Hest (plv.) (CDA), mevrouw M. Bakker-Snoeij
en mevrouw C. Edel (PvdA), mevrouw E. van Dorst-Brakel en de heer A.P.
Bakker (D66)
Voorzitter: de heer N.G.M. Wegter (D66)
Afwezig : B&W
: wethouder J.W. van der Zwaan (Larens Behoud)
Overigen : mevrouw E. van Haasteren (beleidsmedewerker BEL Combinatie), mevrouw
J. Engels (communicatieadviseur BEL Combinatie), mevrouw B. Binkhorst
(beleidsregisseur Laren), de heer R.G.C. van den Brink (voorzitter Commissie van
Beheer Singer Laren), en de heren J. v/d Woning (wijkteamchef -) en F. Kok
(wijkagent - politie Gooi&Vechtstreek)
Cie.griffier: de heer T.W. Zwemmer
De raadscommissie M&F Laren heeft in zijn vergadering van 22 maart jl. de volgende zaken
behandeld:







De voorzitter meldt dat de burgemeester helaas verhinderd is, omdat hij aanwezig
moet zijn bij een belangrijke vergadering van de Gemeenschappelijke Regeling Tomin
groep.
De commissie heeft de Lijst adviezen en conclusies van zijn vergadering d.d. 23
februari 2012 ongewijzigd vastgesteld. Dat was overigens de laatste ‘lijst oude
stijl’(bijna een verslag); vanaf deze vergadering wordt er een kort en overzichtelijk
“besluitenlijstje“ gemaakt, voor het verslag wordt verwezen naar de geluidsopname
(verkrijgbaar op cd-rom bij de griffie, of na te luisteren via de website). Overigens
heeft de portefeuillehouder ‘n.a.v.’ desgevraagd de stand van zaken rond Villa Primair
geschetst; de commissie acht deze informatie voor dit moment voldoende.
Wethouder Van der Zwaan heeft nog eens gewezen op de informatiebijeenkomst over
de voortgang decentralisatie sociale voorzieningen, 3 april a.s. (17.00 uur, BELkantoor Eemnes).
De voorzitter wijst op de informatieavond over het BEL-zwembad, 4 april a.s. (20.00
uur, gemeentehuis Blaricum).
Het commissievoorstel Jaarverslag Veiligheid 2011 is besproken, waarbij alle fracties
hun waardering voor het heldere en omvattende jaarverslag hebben uitgesproken.
Unaniem wordt geconstateerd dat er op het gebeid van veiligheid in Laren heel veel
goed gaat, met uitzondering van de woninginbraken en de branden. De politie geeft
dan ook prioriteit aan deze onderwerpen. Voorts wordt geconstateerd dat de jeugd zich
in Laren in het algemeen keurig gedraagt en het beruchte ‘comazuipen’ zeer
incidenteel voorkomt. Mevrouw Van Haasteren zegt toe een kort en leesbaar memo te
maken over de jaarrapportage veiligheidshuis; de wethouder zegt toe de antwoorden
op 2 onbeantwoorde vragen (mevrouw Hentenaar, uitsplitsing cijfers HALT vs OM/
de heer Van Hest, geschikte aanpak overlastsituatie) schriftelijk te beantwoorden.








De commissie adviseert de raad om het voorstel ‘Gemeentelijke Publicaties’ te
behandelen in zijn vergadering van 28 maart 2012. N.a.v. opmerkingen van een groot
aantal fracties heeft de wethouder nog eens benadrukt dat Europese aanbesteding echt
moet, onverminderd de grote waardering voor de huidige uitgever.
Hij zegt toe om na te gaan of gemeentelijke publicaties ook per mail mogen worden
verspreid (n.a.v. suggestie mevrouw Kromme om burgers de keuze te geven het
Larens Journaal op papier dan wel per mail te ontvangen).
De commissie adviseert de raad om het voorstel ‘Bestuursopdracht ‘Singer Laren:
samen verder!’ te behandelen in zijn vergadering van 28 maart 2012. Bij dit
onderwerp werd ingesproken door de heer Van den Brink, voorzitter Commissie van
Beheer Singer Laren; hij schetst de behandeling van dit dossier in de afgelopen jaren
en dringt aan op een strakkere tijdsplanning in de bestuursopdracht en wijst er op dat
het onderzoek naar de behoefte aan een nieuw theater naar verwachting deze zomer
afgerond zal zijn. Wethouder van der Zwaan geeft aan, dat hij de in de
bestuursopdracht vermelde tijdsplanning wil aanscherpen (fase 1 wordt dan maart tot
oktober, fase 2 wordt april tot oktober, fase 3 wordt Bij het einde van fase 1 en 2, en
in fase 4 opnemen dat het streven is om een raadsbesluit in december 2012 te nemen).
De griffier wijst erop dat deze kleine, feitelijke aanpassingen in een addendum bij het
raadsvoorstel verwerkt kunnen worden, mits commissie (strikt gezien het presidium)
en Singer daarmee instemmen –hetgeen zo is- en dit vóór de raadsvergadering aan de
leden wordt toegezonden. Als er echter meer of andere wijzigingen in de
bestuursopdracht gewenst zijn (wellicht als gevolg van nader overleg tussen
wethouder en Singer in de komende dagen), zal dit via een amendement van een of
meer fracties in de raadsvergadering moeten worden ingebracht. Het voorstel met de
bestuursopdracht als bijlage is duaal gezien thans immers ‘van de raad’.
Voorts adviseert de commissie de raad om het voorstel ‘Naamgeving WSI’ in zijn
vergadering van 28 maart 2012 te behandelen.
Rondvraag:
- mevrouw Edel verzoekt om de precieze cijfers en drempelbedragen bij het
raadsvoorstel ‘Gemeentelijke publicaties’ vóór de vergadering van 28 maart
a.s. aan de raad te sturen.
De portefeuillehouder antwoordt dat hij hierover een kort en helder memo zal
maken.
- De heer Van Hest verzoekt de indieners van de woensdag 28 maart a.s. in de
raad te behandelen motie inzake privatisering van kunstbezit nog eens te
overdenken of hij in deze vorm gehandhaafd blijft; het is goed om over het
onderwerp te praten, maar de vraag is of alle voor- en nadelen van de in de
motie genoemde stichting wel goed in kaart zijn gebracht.
VVD-fractievoorzitter mevrouw Polano geeft aan dat men hier best nog wel
over wil nadenken, maar de insteek van de motie juist de bedoeling heeft om
het onderwerp op de agenda te zetten en het college wordt gevraagd met
voorstellen te komen, waarbij een stichting de voorkeur heeft en overigens een
uitwerking van de door de raad vastgestelde kunst en cultuur nota is.
- Mevrouw Kromme memoreert de behandeling vorige maand van het Jaarplan
2012 van de Rekenkamercommissie (RKC) en vraagt hoe de daar gemaakte
opmerkingen verder worden opgepakt (o.a. voortaan voorleggen aan de raad
i.p.v. commissie)
De griffier antwoordt dat dit is opgenomen op de lijst met openstaande
toezeggingen en door de voorzitter van de RKC verder wordt uitgezocht.

Eindtijd: 22.30 uur
Een uitgebreide weergave van de vergadering kunt u vinden op de geluidsopname, te
beluisteren op cd-rom en (later deze maand) via de website.
Zw. 23/03/12

