Lijst Adviezen en Conclusies commissie Maatschappij&Financiën Laren vergadering 19
april 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 M.J.W. Druncks (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
: burgemeester E.J. Roest, wethouder J.W. van der Zwaan (Larens Behoud),
wethouder E.J. de Jong (VVD)
Overigen : mevrouw E. van Haasteren (beleidsmedewerker BEL Combinatie), mevrouw
M. Vlaanderen (beleidsmedewerker SOZAHBEL), de heren J. v/d Woning
(wijkteamchef-) en A. Veerman (brigadier- politie Gooi&Vechtstreek), de heer
J. Hermkens (afdelingsmanager I&A, Facilitaire Zaken BEL Combinatie) en
de heren D. Ligter en M. de Wit (beleidsmedewerkers BEL Combinatie)
Cie.griffier: de heer T.W. Zwemmer
De raadscommissie M&F Laren heeft in zijn vergadering van 19 april jl. de volgende zaken
behandeld:





De commissie heeft de Lijst adviezen en conclusies van zijn vergadering d.d. 22 maart
2012 vastgesteld.
De heer Hermkens heeft de 4e rapportage ICT toegelicht. Hij geeft desgevraagd onder
meer aan dat de informatiemanager per 1 januari jl. is gestart en de in de rapportage
genoemde projecten opnieuw zijn opgepakt en de planning daarbij weer onder
controle is. De commissie spreekt haar waardering uit voor de heldere presentatie.
De commissie heeft het voorstel ‘Bestuursopdracht BEL-zwembad (fase 2)’
besproken. Bij dit onderwerp is ingesproken door de heer A. Hermsen, secretaris van
de Stichting Binnensportaccomodaties Laren. Hij wijst nog eens op de eerder
rondgemailde reactie van de stichting op het haalbaarheidsonderzoek van Andres cs.
en de visie van de stichting op het te kiezen scenario; waarbij scenario 3 preferent is,
onder meer omdat het tegemoet komt aan de wensen van de bezoekers en de kosten
het laagst zijn. Voorts hoopt hij dat de Stichting, en haar deskundigheid, in fase 3 meer
wordt betrokken. De commissie beraadslaagt vervolgens met name over de procedure
m.b.t. de behandeling van het raadsvoorstel. Naast de reactie van de Stichting ligt er
namelijk ook nog een aanvullende mail van de stuurgroep en, vooral, een verklaring
van de Blaricumse raad (bijlage) dat hij besluitvorming over dit voorstel heeft
aangehouden en in overleg wil treden met de raden van Laren en Eemnes, waarbij kort gezegd- uitgangspunt is dat op korte termijn wordt overgegaan tot
marktverkenning bij private partijen, uitgevoerd door een onafhankelijk deskundige.
Na een korte schorsing stelt de commissie voor dat de gezamenlijke colleges vóór
maandag a.s. (raadsvergadering Eemnes) een addendum op het raadsvoorstel
verzorgen, waarbij met name de optie van Blaricum wordt meegenomen en als ‘kader’
aan het bestaande raadsvoorstel wordt toegevoegd. Indien alle raden zich in die
procedure én inhoud kunnen vinden, kan besluitvorming in de volgorde Eemnes
(23/4), Laren (25/4) en Blaricum (15/5) plaatsvinden, waarbij zonder veel tijdverlies –
maar mét de aanvullende kaders- een start van fase 3 kan plaatsvinden.










Aangezien het bij dit onderwerp uiteraard van groot belang is dat er unanimiteit onder
de drie raden is en er uniforme besluitvorming plaatsvindt, is het zuiverder (het is
tenslotte een voorstel van de colleges, daar is ook de deskundigheid om alle gevolgen
te overzien) en praktischer (overleg tussen raden tijdrovend, politieke diversiteit) om
een addendum op het voorstel aan de raden voor te leggen dan het door hen zelf te
laten amenderen. Met de constatering dat op dit moment geen voorkeur voor een
scenario wordt uitgesproken en er wel consensus voor vestiging van een BELzwembad op de lokatie van de huidige Biezem lijkt te bestaan, adviseert de commissie
de raad het voorstel mét addendum te behandelen in zijn vergadering van 25 april
2012.
De commissie adviseert de raad om het voorstel ‘Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid
2012 Laren’ te behandelen in zijn vergadering van 25 april 2012. Bij dit onderwerp is
ingesproken door de heer N. Bijvoet; zijn bijdrage is als bijlage bij deze Lijst gevoegd.
Bij de behandeling wijst de burgemeester op de pilot met het nieuwe politieteam
Laren/Blaricum (10 agenten, operationeel vanaf 1 april jl.). Mevrouw Van Haasteren
geeft aan dat het aspect woninginbraak eerste prioriteit is, zowel subjectief (gevoelen
bij bewoners) als objectief (in cijfers). Tijdens de vrij gedetailleerde bespreking van
het plan (te besluisteren via cd-rom) zegt de burgemeester toe de toegenomen
administratieve belasting van de boa’s (opmerking mevrouw Niekus) nader uit te
zoeken, aandacht te geven aan de bereikbaarheid van De Biezem via de west- en
noordzijde (opmerking mevrouw Klingenberg) en bij de organisatie en uitvoering van
de Loop/Fiets Feestdag betrokken mensen te bevorderen om deze weer op te pakken
(verzoek mevrouw Bakker). Hij geeft voorts n.a.v. de door de heer Bijvoet
gememoreerde en in het Uitvoeringsplan niet als zodanig vermelde aanpak van de
ergernis van bewoners over te hard rijden in het dorp aan, dat hierop naar behoefte
wordt gestuurd.
De commissie adviseert de raad om het voorstel ‘Aanpassing verordeningen sociale
zaken aan wijziging Wet Werk en Bijstand en intrekken Wet Investeren en Jongeren
per 1 januari 2012, en vaststellen nieuwe Verordening Maatschappelijke Participatie’
te behandelen in zijn vergadering van 25 april 2012.
Tevens adviseert de commissie de raad om het voorstel ‘Vierjaren Beleidsplan
Wmo/WPG’ in zijn vergadering van 25 april 2012 te behandelen. Namens de Wmo
Raad Laren spreekt voorzitter mevrouw de Ruiter-Zwanikken in. Haar bijdrage is als
bijlage aan deze Lijst van adviezen en conclusies gehecht. De meeste fracties delen de
zorg over de insteek dat aanvraag en beslissing door een en dezelfde consulent wordt
genomen (er valt met name een vraagteken bij de zuiverheid van deze insteek te
stellen), alsmede over de gebrekkige digitale toegankelijkheid tot het Wmo-loket.
Wethouder Van der Zwaan geeft aan, dat één loket voor de aanvrager ook een
voordeel kan zijn, temeer omdat de deskundigheid van de consulenten verhoogd
wordt; bovendien heeft de cliënt de mogelijkheid om te verzoeken om een andere
consulent, indien het echt niet klikt. De digitale toegankelijkheid heeft reeds aandacht.
Voorts adviseert de commissie de raad om het voorstel ‘Benoeming accountant’ in
zijn vergadering van 25 april 2012 te behandelen.
Rondvraag:
- mevrouw Klingenberg maakt melding van een klacht van docenten in het
nieuwe Brinkhuis over het ontbreken van een toiletvoorziening in de
atelierruimte.

De voorzitter antwoordt dat dit punt gisterenavond in de commissie R&I reeds
aan de orde is geweest; de wethouder vult aan dat college en BES-bestuur per
brief zullen reageren, waarvan de raad een afschrift wordt toegezonden.
Eindtijd: 23.10 uur.

Vastgesteld in de vergadering van 24 mei 2012.

Voorzitter,

Commissiegriffier,

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. 20/04/12

