Lijst Adviezen en Conclusies commissie Maatschappij&Financiën Laren vergadering 18
april 2013
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), de heer A. Visser
(Liberaal Laren), de heer C.M.A. van Hest en de heer M.J.W. Druncks (plv.)
(CDA), mevrouw M. Bakker-Snoeij en de heer M.N.M. van den Brink (plv.)
(PvdA), mevrouw E. van Dorst-Brakel (D66).
Voorzitter: de heer N.G.M. Wegter (D66)
Afwezig : mevrouw M.C. Kromme (Liberaal Laren)
B&W
: burgemeester E.J. Roest, wethouder J.W. van der Zwaan (Larens Behoud)
Overigen : Cie.griffier: de heer T.W. Zwemmer
De raadscommissie M&F Laren heeft in zijn vergadering van 18 april jl. de volgende zaken
behandeld:








De commissie heeft de Lijst adviezen en conclusies van zijn vergadering d.d. 21 maart
2013 vastgesteld. N.a.v. geeft wethouder Van der Zwaan aan dat hij zijn eerder
gegeven antwoord over de andere ‘benadering’ (geen beleid) –vaker inschakelen van
externe partners- van grote projecten inmiddels in het college heeft gedeeld.
Burgemeester Roest deelt mee dat deze ochtend het rapport van Pieter Winsemius naar
de speerpunten voor regionale samenwerking in de Gooi en Vechtstreek is verschenen.
Kort gezegd is de conclusie dat de bestuurlijke uitdaging ‘groot en urgent’ is en grote
gemeenten als Hilversum, Bussum en Huizen hun kleinere buurgemeenten ‘de hand
moeten reiken’. In het a.s. presidium zal worden besproken hoe het rapport verder
door college en raad behandeld wordt. Tevens zal daarbij gekeken worden of en hoe
burgers bij deze discussie kunnen worden betrokken.
Voorts maakt hij melding van de inmiddels toegezonden notitie over de natuurbrug; de
verdere uitwerking hiervan zal in de komende maanden veel aandacht vragen. Er
ontstaat enige onduidelijkheid over de precieze lengte van het ‘verworven’ fietspad: de
wethouder zal dit nagaan.
Wethouder Van der Zwaan vult aan dat in de komende weken (bestuurlijk) verder
wordt overlegd over de invulling van het Crailo-terrein.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Instellen werkgeverscommissie en
actualiseren rechtspositie griffie te behandelen in zijn vergadering van 24 april 2013.
Daarbij wordt aangegeven dat niet per definitie de vice-voorzitter van de raad in de
werkgeverscommissie moet plaatsnemen, maar bij voorkeur leden die affiniteit met en
deskundigheid bij dit onderwerp hebben. Mevrouw Niekus en de heer Druncks geven
aan zitting te willen nemen; er moet zodoende nog één kandidaat worden gevonden
opdat de voltallige commissie kan worden benoemd. De commissie onderschrijft de
suggestie van de griffier, verwerkt in de organisatieverordening griffie, dat de
voortgaande dualisering op enig moment nader wordt ingevuld wat betreft de
werkafspraken tussen raad/griffie enerzijds en de BEL Combinatie anderzijds.
Rondvraag:
- De heer Van den Brink informeert naar de status van de zwerfdierenopvang,
alsmede naar de stand van zaken rond de parkeervoorziening aan de Drift.
Wethouder Van der Zwaan antwoordt dat er van alles wordt gezegd en
geschreven over het dierenasiel, maar hij thans eerst het besluit
van de betrokken portefeuillehouder in het Gewest afwacht. Op basis van die
feiten wordt de discussie dan vervolgd.
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Burgemeester Roest geeft aan dat wat betreft de parkeervoorziening
momenteel flink wordt onderhandeld tussen gemeente en Sherpa; hij komt
erop terug, zodra er nieuws is te melden.
Mevrouw Niekus geeft aan dat de gewijzigde voorrangssituatie bij de
‘uitrit’ van het gemeentehuis op de Eemnesserweg tot gevaarlijke situaties kan
leiden.
Burgemeester Roest antwoordt dat de weg bij het gemeentehuis inderdaad
geen uitrit meer is; dat is sowieso wennen en een positief effect ligt erin dat het
verkeer op de Eemnesserweg snelheid moet minderen. Het moet echter niet
zijn doel voorbij schieten en tot gevaarlijke situaties leiden; dit wordt in de
komende tijd goed in de gaten gehouden; tevens wordt de vraag van de
heer Visser uitgezocht of de voormalige uitrit nu de status van openbare weg
heeft. Overigens zijn alle ervaringen, op- en aanmerkingen m.b.t. de nieuwe
situatie in en rond het gemeentehuis van harte welkom bij het college.
Mevrouw Brakel spreekt m.b.t. het Wmo-loket haar zorg uit over een lange en
ingewikkelde route –via een instantie in Leeuwarden- om een invalidenparkeerkaart te verkrijgen.
Wethouder Van der Zwaan antwoordt dat de geschetste route hem verbaast en
volledig onbekend is.
Mevrouw Hentenaar vraagt aandacht voor de wel erg succesvolle voorziening
voor plastic afval op het kermisterrein: het loopt over en dat geeft een zeer
rommelig gezicht.
Voorzitter Wegter informeert wanneer de intentieovereenkomst met Singer
gereed is.
Burgemeester Roest geeft aan dat dit tegen het eind van dit jaar zal zijn.
Mevrouw Brakel informeert de aanwezige leden over de laatste afspraken rond
de invulling van het ‘raadsdeel’ op de open dag van het nieuwe gemeentehuis,
zaterdag 20 april a.s.

Eindtijd: 21.50 uur
Vastgesteld in de vergadering van 23 mei 2013.
Voorzitter,

Commissiegriffier,

Een uitgebreide weergave van de vergadering kunt u vinden op de geluidsopname, te
beluisteren op cd-rom en via de website.
Zw. 19/04/2013

