Lijst Adviezen en Conclusies commissie Maatschappij&Financiën Laren vergadering 21
februari 2013
Aanwezig: mevrouw D.J.G. Niekus en de heer G. Westenburg (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), de heer C.M.A. van Hest en 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)
B&W
: burgemeester E.J. Roest, wethouder J.W. van der Zwaan (Larens Behoud),
wethouder E.J. de Jong (VVD; vanaf 21.00 uur)
Overigen : mevrouw E. van Haasteren (beleidsmedewerker BEL Combinatie), de heer J. van
de Woning (teamleider politie Gooi&Vechtstreek)
Cie.griffier: de heer T.W. Zwemmer
De raadscommissie M&F Laren heeft in zijn vergadering van 21 februari jl. de volgende
zaken behandeld:








De commissie heeft de Lijst adviezen en conclusies van zijn vergadering d.d. 24
januari 2013 vastgesteld. Wethouder Van der Zwaan beantwoordt de nog openstaande
vraag inzake het aantal fte op de afdeling communicatie: 5 vaste en 2 ingehuurde
medewerkers.
Burgemeester Roest deelt mee dat als gevolg van diverse ingebrachte zienswijzen het
college wordt voorgesteld vooralsnog af te zien van de voorgenomen kap van 2 bomen
op de Brink en –na het kandelaberen- te kijken hoe zij zich houden, er ter hoogte van
Hamdorff noodkap is gepleegd op een boom, en het college besloten heeft € 7.500,-uit de post ‘onvoorzien’ te reserveren voor activiteiten op de komende speciale
koninginne/koningsdag (vuurwerk, koninginneborrel, planten van een lindeboom,
groot jongerenfeest).
De commissie adviseert de raad om het voorstel Klachtenregeling gemeente Laren
2013 níet te behandelen in zijn vergadering van 27 februari 2013. Belangrijkste
overweging daarbij is dat een en ander eigenlijk uitputtend is geregeld in de Algemene
wet bestuursrecht (Awb) en deze ‘regeling’ gewoon een intern ‘werkprotocol’ ter
uitvoering daarvan zou moeten zijn. Hetgeen overigens –waar en voorzover het zijn
bevoegdheid betreft- ook door de raad moet worden vastgesteld. In relatie daartoe
wordt onder meer opgemerkt dat de Ombudsman in de regeling niet voorkomt en dus
ook niet bij de definities moet worden vermeld, de behandeling van klachten over het
college door de burgemeester –lid van datzelfde college- ‘wringt’, klachten over de
griffie beter afgedaan kunnen worden door de binnenkort in te stellen werkgeverscommissie raad, en nog eens goed naar het aspect ‘publicatie’ gekeken moet worden.
De portefeuillehouder zegt toe een en ander mee te nemen.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Jaarverslag Veiligheid 2012 en
Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2013 te behandelen in zijn vergadering van 27
februari 2013. De commissie heeft grote waardering voor beide documenten, alsmede
voor de over het algemeen goede resultaten bij het behalen van diverse doelen.
Onder veel meer is daarbij gesproken over de onverminderde hoogste prioriteit aan het
voorkomen en terugdringen van woninginbraken, de goede ervaring met het
samenwerken met beveiligingsbedrijven, en het positieve effect van het gebruik van
camera’s (in maart stuurt de burgemeester een evaluatie over de camera’s aan de
raad).

Er is voorts relatief weinig overlast van (hang)jeugd –wel is een verschuiving van
vervelende activiteiten ‘op straat’ naar de computer herkenbaar; een nieuwe taak voor
de politie-, en er is meer ruimte ontstaan voor controle op snelheidsovertredingen en
alcohol in het verkeer. Wat betreft dna-kits heeft de burgemeester het voornemen om
het beleid in Hilversum over te nemen: aanbieden aan ‘de markt’ –tegen marktprijs-,
maar slachtoffers van woninginbraak krijgen het gratis aangeboden. Diverse fracties
vragen nadrukkelijk aandacht voor de Eemnesserweg (te hard rijden, gevaarlijke
oversteekplaatsen).
 De commissie adviseert de raad om het voorstel Tussentijdse aanpassingen DVO 2012
te behandelen in zijn vergadering van 27 februari 2013. Met de aantekening dat het
voorstel niet uitblinkt in duidelijkheid, én de uitleg van de wethouder dat de
verschuiving in uren met name wordt veroorzaakt door instelling van het KlantContact
Centrum en de toezegging dat het inzicht in producten en uren nog steeds verder
verfijnd wordt.
 Rondvraag:
- De heer Van Hest informeert naar een opmerking van de burgemeester tijdens
de jongste raadsvergadering over “nieuw beleid” t.a.v. de inschakeling van
externe partners.
Wethouder Van der Zwaan antwoordt dat waarschijnlijk is gedoeld op de
werkwijze om bij grotere projecten te kijken of er meerdere partners (bv.
particuliere partijen, maar ook vrijwilligers) bij kunnen worden betrokken;
niet zozeer beleid, maar een benadering.
- De heer Druncks informeert of er een andere invulling van het terrein op Crailo
bekend is nu de vestiging van de KNLTB niet doorgaat, alsmede naar de stand
van zaken rond het crematorium.
Wethouder Van der Zwaan antwoordt dat de KNLTB thans in gesprek is met
een andere gemeente, en er geen eventuele andere invulling is; wat betreft het
crematorium is er evenmin nieuws, wel heeft het college het voornemen
binnenkort met een standpunt m.b.t. De Molshoop te komen.
- Mevrouw Bakker informeert naar het aangekondigde evenement rond Sonny’s
Inc, komende zomer op het kermisterrein.
Wethouder Van der Zwaan antwoordt dat de vergunning voor het optreden van
Sonny op zaterdag rond is, en men het voornemen heeft om er een soort
‘preuvenemint’achtig weekend van te maken, waarbij in ieder geval de lokale
horeca wordt betrokken. Er is een folder gemaakt om sponsors te werven, en
mocht dat lukken heeft het college het voornemen vergunning te verlenen, met
de aantekening dat het dan als een ‘pilot’ wordt gezien. Het past overigens in
het evenementenbeleid van de gemeente.
- Tot slot merkt de voorzitter op dat de heer Bakker heeft aangegeven om
persoonlijke redenen te stoppen met het lidmaatschap van de commissie
M&F. Onder overhandiging van een mooie bos bloemen wordt de heer Bakker
zeer bedankt voor zijn inzet in de commissie de afgelopen jaren.
Eindtijd: 22.00 uur
Vastgesteld in de vergadering van 21 maart 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. 22/02/2013

