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1. Opening/vaststelling agenda
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2. Vaststelling lijst met adviezen en conclusies van de vergadering d.d. 17 februari 2011
De lijst met adviezen en conclusies wordt ongewijzigd vastgesteld, met een toevoeging van
mevrouw Brakel dat haar opmerking op pagina 3 (Rondvraag) vooral de openbaarheid van de
procedure betrof.
Mevrouw Bakker informeert naar de brief aan de woningbouwvereniging (Lijst openstaande
toezeggingen).
Mevrouw Kromme doet dit eveneens, en verwijst ook naar een recent artikel in de
Gooi&Eemlander over het zgn. ‘scheefwonen’ (sociale huurwoningen in ’t Gooi die als pied á
terre bezet worden door vermogende mensen). Het gaat haar daarbij overigens vooral om het
vraagstuk van de vermogenstoets (sociale woningen bezet door mensen met een flink eigen
vermogen, blijkt niet goed geregeld in de wet), die door tenminste 5 gemeenten inmiddels blijkt
te zijn ingevoerd. In relatie tot de a.s. woonvisie overweegt zij hierover binnenkort een motie in
te dienen.
Voorts merkt zij op dat het beloofde artikel over de WOZ in het Larens Journaal voor veel
burgers bijzonder onduidelijk blijkt te zijn.
Burgemeester Roest antwoordt dat de brief aan de woningbouwvereniging nog verstuurd moet
worden, maar de woningtoewijzing in Laren overigens regionaal geregeld is en de aanpak van het
zowel het ‘scheefwonen’ als de vermogenstoets onder landelijke en Europese regelgeving
(huurwaardegrens) valt. Dit is lokaal erg moeilijk te bestrijden, de lijn via de landelijke politieke
partijen lijkt daarvoor het meest geëigend.
3. Mededelingen
Wethouder de Jong doet in verband met het vervallen van de vergadering enkele mededelingen
op het gebied van de commissie R&I. Zo wordt in april a.s. een nadere planning van de BEL
inzake de ICT-werkzaamheden verwacht, is er recent een bijeenkomst over het integraal
bereikbaarheidsplan Hilversum (IBP) geweest, waarvan een verslag zeer binnenkort op de
website van het IBP wordt geplaatst, is er een partij gekozen om de gebiedsvisie Caliskamp te
maken, en volgt nadere invulling van project Smeekweg (fase 2) door de woningbouwvereniging
op zijn vroegst eind van dit jaar; op dat moment zal ook pas over de aanvraag kapvergunning
worden besloten.
Burgemeester Roest deelt mee, dat inmiddels een gesprek met het bestuur van de
woningbouwvereniging heeft plaatsgehad over de toewijzing aan het Tabakspaadje. Helaas blijkt
dat daarbij een administratieve omissie is begaan –foutieve vermelding in advertentie, waardoor
voor Laarders bestemde woningen aan niet-ingezetenen zijn aangeboden- die niet meer is terug te
draaien.
Voorts blijkt de stopzetting van ter inzage legging van raadsstukken in de bibliotheek op een
misverstand te berusten. Dit wordt gewoon gecontinueerd, maar bestemmingsplannen liggen daar
alleen ter inzage als zij op enig moment onderdeel zijn van die raadsstukken. Niet in het kader
van tervisielegging, inspraak e.d; dat gebeurt in het kantoor van de BEL Combinatie.
Het college heeft besloten de aanvraag om deze herfst een zgn. ‘Oktoberfest’ te organiseren op
het kermisterrein als ‘pilot’ toe te staan.
Tot slot worden op dit moment diverse scenario’s voor de Co Bremanlaan bekeken, die
binnenkort aan de raad worden voorgelegd. Een enkele daarvan is reeds aan de cie. Ruimte en
Kwaliteit (welstand) voorgelegd.
4. Commissievoorstel: Bestuursopdracht implementatie Wet OKÉ
De betekenis van de voor het stuk essentiële afkorting VVE ontbreekt, hetgeen als erg storend
wordt ervaren. Voor alle volledigheid: voor- en vroegschoolse opvang.
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Door diverse commissieleden wordt benadrukt dat het goed is dat het probleem gesignaleerd
wordt en er niet zomaar van moet worden uitgegaan dat deze doelgroep in ons dorp niet aanwezig
is.
Wethouder de Jong geeft aan dat het overigens een wettelijke verplichting betreft, en er uit
praktische overwegingen voor één instelling wordt gekozen, die nog niet bekend is.
Conclusie: de Commissie onderschrijft het nut van de regelgeving en wacht het vervolg af.
5.

Commissievoorstel: Jaarverslag Veiligheidsprogramma 2010 gemeente Laren/Politie
Gooi en Vechtstreek
Het document is geagendeerd door het presidium om het belang van het onderwerp te
benadrukken.
Mevrouw Van Haasteren geeft aan dat inmiddels al voluit wordt gewerkt aan de plannen voor
2011/12. Zo zal onder meer eind april a.s. een schouw plaatsvinden met winkeliers, brandweer en
politie in het kader van het keurmerk veilig ondernemen, verstrekt de gemeente subsidie in het
kader van het keurmerk veilig wonen, worden tegen een eigen bijdrage van € 15,-- en na
behoeftepeiling via de buurtpreventieverenigingen dna-kits verstrekt, en worden nieuwe borden
om te waarschuwen tegen auto-inbraak ontworpen door leerlingen van college De Brink.
De burgemeester vult aan dat er camera’s worden geplaatst bij Singer, twee mobiele camera’s
worden aangeschaft, er spandoeken worden opgehangen om aan te geven dat digitale
kentekenregistratie plaatsvindt, en het gebruik van afvalgrijpertjes wordt gepromoot
(verloedering openbare ruimte is van grote invloed op sociale (on)veiligheid).
Mevrouw Van Haasteren antwoordt desgevraagd dat er (ook regionaal) grote aandacht is voor
de recente golf aan inbraken (vragen van mevrouw Hentenaar en de heer Vos), na een ‘scan’
door de politie er opnieuw in gesprek wordt gegaan met ‘hangjeugd’/moeilijke jongeren en
wellicht een activiteit met hen wordt gepland (vraag mevrouw Niekus), de toepassing van de
wegsleepregeling op de laad- en losplaats bij AH wordt meegenomen (opmerking mevrouw
Bakker), de vermelding ‘terugdringen van aangiften’ wordt veranderd in ‘terugringen van
criminaliteit’ en de uitwerking van prestatieafspraken met HALT nog bij de burgemeester van
Muiden ligt (opmerkingen mevrouw Kromme).
De burgemeester geeft desgevraagd aan dat recente berichtgeving over een herverdeling van
gelden van de politiekorpsen voor onze regio weliswaar een bezuiniging betreft, maar dat niet in
het straatbeeld zichtbaar zal zijn. Gedacht moet worden aan korten bij PIOFAH-taken en
administratie, waarbij de samenwerking met Flevoland uiteraard ook tot besparingen en meer
efficiëntie kan leiden.
In vervolg op het Jaarverslag 2010 geeft hij aan dat monitoring van cijfers en evaluatie van de
huidige maatregelen per maand plaatsvindt. Hij zegt toe deze zomer een tussenstand aan de raad
te zenden.
Conclusie: de commissie neemt kennis van het jaarverslag, heeft grote waardering voor het
document, maar uiteraard bezorgdheid over de op onderdelen stijgende cijfers.
6.

Raadsvoorstellen

6.1 Evaluatie Rekenkamercommissie BEL (18)
Helaas is de onderzoeker, de heer Van Loon, verhinderd wegens ziekte. De heer Mol, voorzitter
van de Rekenkamercommissie (RKC) neemt de honneurs waar.
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Hij geeft aan tevreden te zijn over de positieve beoordeling van de inhoudelijke kwaliteit van de
RKC en haar onderzoeken, maar aandacht te hebben voor de kritische opmerkingen over
communicatie en keuze van onderzoeksonderwerpen. In overleg met het stichtingsbestuur zullen
hiervoor maatregelen ter verbetering (n.a.v. de aanbevelingen) worden ontwikkeld.
Hij zal de nadere duiding van de zinsnede op pagina 19 (de meerderheid van de raadsleden is van
mening zich niet te kunnen vinden in hetgeen in de verordening is bepaald t.a.v. de bevoegdheid
tot het bepalen van de onderzoeksonderwerpen, vraag mevrouw Kromme) nagaan bij de
onderzoeker.
Voorts is er wel degelijk een protocol voor de aanpak van onderzoeken en toetsen; als gezegd is
het zaak de communicatie daarover te verbeteren.
Op voorstel van de heer Van der Zwaan wordt nog eens bevestigd dat –onverminderd de
onafhankelijkheid van de RKC- in het presidium is afgesproken dat een fractie eventuele wensen
om een onderzoek of toets te laten uitvoeren vóóraf deelt met de overige fracties.
Conclusie: de commissie adviseert de raad om het voorstel in zijn vergadering te behandelen.
6.2 Functieprofielen griffie (16)
De griffier geeft aan dat de profielen zijn opgesteld volgens een systematiek die voor alle
functies in of “gerelateerd aan” de BEL Combinatie wordt gebruikt. In vergelijking tot de ‘oude’
beschrijving is deze veel meer gecomprimeerd en beschrijft hoofdlijnen.
De vraag van mevrouw Kromme of het budgethouderschap niet in het profiel thuishoort, zal hij
voorleggen aan de afdeling P&O. Voor het overige zijn alle fracties akkoord.
Conclusie: de commissie adviseert de raad om het voorstel in zijn vergadering te behandelen.
6.3 Verlenging contract accountant (17)
Wethouder de Jong verzekert desgevraagd dat er vólgend jaar dus wel degelijk een
aanbestedingsprocedure plaatsvindt.
Alle fracties stemmen in met het voorstel.
Conclusie: de commissie adviseert de raad om het voorstel in zijn vergadering te behandelen
6.4 Bestuursopdracht BEL zwemvoorziening (19)
Wethouder de Jong benadrukt nog eens dat gestart wordt vanuit een 0-situtatie, zonder
voorwaarden vooraf, met herkenbare fases waarin telkens unanieme besluitvorming moet
plaatsvinden om verder te gaan. De 1e fase duurt drie maanden, waarna de raad uiteraard
geïnformeerd wordt. Wat betreft de financiën (waarschuwing heer Visser dat dit een cruciaal
onderdeel van het project is) beaamt hij dat het op dat onderdeel spannend zal worden –zoals bij
elk project- maar dat in de betreffende fase bekeken moet worden.
Er bestaat commissiebrede overeenstemming om de passage over de klankbordgroep te
schrappen, door middel van een opmerking daarover in de notulen van de a.s. raadsvergadering.
Conclusie: de commissie adviseert de raad om het voorstel in zijn vergadering te behandelen.
7. Rondvraag
De heer Vos uit zijn zorg over de recente golf aan inbraken; als die zich doorzet leidt dat op
jaarbasis tot een nieuw ‘record’. De recente berichten in de media over bezuinigingen bij de
politie kunnen dit zelfs nog aanwakkeren.
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De burgemeester geeft aan dat gemeente en politie hier de grootst mogelijk aandacht en energie
in steken. De ervaring leert gelukkig wel dat de cijfers in de zomer inzakken; een goede
inschatting voor de rest van het jaar is op basis van de huidige cijfers daarom niet te maken.
Mevrouw Niekus informeert naar berichten over een subsidie van € 150.000,-- voor de 9
gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek, t.b.v. de samenwerking in het kader van de WMO.
Klopt dit en hoe wordt het geld verdeeld?
De aanwezige wethouder zal dit nagaan (in overleg met nieuw te benoemen portefeuillehouder).
Mevrouw Brakel informeert naar de afhandeling van brieven van een bewoner over
woningtoewijzing en de lang geleden ingekomen brief van de Stichting Jongeren Laren.
Wethouder de Jong geeft aan dat beide de aandacht van het college hebben en men er binnenkort
op terug komt.
De heer Verver wijst op de slechte leesbaarheid van verkeersborden en straatnaamborden en de
noodzaak van een snelle schoonmaak ervan.
Burgemeester Roest zal dit onmiddellijk oppakken.
Mevrouw Kromme sluit aan bij de eerdere vraag over het geld voor een regionaal WMO-plan en
informeert naar de gevolgen voor Laren, met name voor het beleid en de huidige taken en
afspraken daarbij (o.a. met de WMO-raad).
Wethouder de Jong antwoordt dat uitvoering van de huidige wettelijke taken onveranderd
doorgaat; het regionale plan is extra. Als gezegd komt het college daar nog op terug.
Mevrouw Klingenberg wijst op de recente brief van ANBO/KBO met het verzoek aan het
college om de uitvoering van de aangepaste verordening individuele voorzieningen tijdig op te
pakken en informeert naar de ervaringen met de tijdelijke opvang van De Warrekam in het
gemeentehuis.
Wethouder de Jong antwoordt dat de brief uiteraard aandacht krijgt en de huisvesting van De
Warrekam de levendigheid in het gebouw zeer ten goede komt.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur en dankt alle aanwezigen voor hun inbreng.
Vastgesteld in de vergadering van de commissie Maatschappij&Financiën van 21 april 2011.

De commissiegriffier,

De voorzitter,

LIJST VAN TOEZEGGINGEN
Datum

Toezegging

Portefeuillehouder

09-12-10

bij kwartaalrapportage BEL vergelijkende

Roest / Aalders
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cijfers voorgaande kwartaal
17-02-11

brief college namens commissie M&F aan
woningbouwcorporatie inzake regeling /
toepassing procedure woningtoewijzing
Tabakspaadje

24-03-11

tussenstand criminaliteitscijfers en evaluatie Roest
nieuwe maatregelen deze zomer naar de raad

24-03-11

nadere informatie over subsidie regionaal
WMO-plan

24-03-11

schoonmaak verkeers- en straatnaamborden Roest
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Roest / Janssen

de Jong / college

