Lijst Adviezen en Conclusies commissie Maatschappij&Financiën Laren vergadering 24
mei 2012
Aanwezig: mevrouw M. Polano (plv.) (VVD), mevrouw I.H. Hentenaar-Messcher en de heer
L.B.J. Vos (Larens Behoud), mevrouw M.C. Kromme (Liberaal Laren), de heer
M.J.W. Druncks (plv.) 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 : mevrouw D.J.G. Niekus (VVD) en de heer A. Visser (Liberaal Laren)
B&W
: burgemeester E.J. Roest, wethouder J.W. van der Zwaan (Larens Behoud),
wethouder E.J. de Jong (VVD)
Overigen : mevrouw J.N. de Zwart-Bloch en de heer J. Bakker (Gewest Gooi&Vechtstreek),
mevrouw B. Binkhorst (beleidsregisseur Laren), de heer D.J. Kranenburg (Versa
Welzijn), de heren R. Ellermeijer RA en R.M.G. Regelink RA (Ernst&Young
Accountants LLP), en de heer Th. de Haar (controller gemeente Laren)
Cie.griffier: de heer T.W. Zwemmer
De raadscommissie M&F Laren heeft in zijn vergadering van 24 mei jl. de volgende zaken
behandeld:








De commissie heeft de Lijst adviezen en conclusies van zijn vergadering d.d. 19 april
2012 vastgesteld, waarbij een toezegging van de heer Hermkens om aan te geven hoe
de werkelijk gemaakte kosten zich verhouden tot de geplande kosten (n.a.v. 4e ICTrapportage) wordt toegevoegd.
Mevrouw de Zwart-Bloch (DB Gewest Gooi&Vechtstreek) heeft de stand van zaken
rond de Regionale Strategische Agenda toegelicht (bijlage). Hierbij blijkt dat niet
geheel duidelijk is op welk tijdstip en de manier waarop de raden input over
aanpassing van de strategische agenda kunnen geven. Gelet op het feit dat er een
presentatie is geagendeerd, is dat door de commissie voor deze avond niet zo opgevat.
In het presidium zal worden bekeken of en hoe (raadsvoorstel?) hierin kan worden
voorzien. Als inhoudelijke opmerking zal in ieder geval het idee om de A1
ondergronds te brengen, door het Gewest worden meegenomen.
De commissie adviseert de raad om het voorstel over de Jaarstukken 2011 in zijn
vergadering van 30 mei 2012 te behandelen. De heer Ellermeijer licht enkele
gemaakte kanttekeningen toe, en geeft aan dat bij de jaarrekening een goedkeurende
controleverklaring is afgegeven m.b.t. de getrouwheid en rechtmatigheid. N.a.v. de
kanttekening bij het niet vormen van een pensioenvoorziening geeft de wethouder aan
dat er wel degelijk reserveringen zijn gedaan, maar niet in één voorziening zijn
ondergebracht; vanaf komend jaar gebeurt dit wel. De burgemeester zegt desgevraagd
toe de bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) aan te sporen om de controle op fout
parkeren op fiets- en voetpaden te intensiveren.
Het commissievoorstel diensten Versa Welzijn is door de commissie besproken. Er is
grote waardering voor, wel worden de nodige overlappingen in de verschillende
hoofdstukken geconstateerd. Dit is echter met name een gevolg van het feit dat voor
het eerst is getracht alle diensten en prestaties in een overzicht te vatten. Verdere
verfijning en het meer SMART-maken is de volgende stap. De wethouder zegt toe een
zinsnede op pagina 11 (inzake ADHD) te schrappen en de heer Kranenburg zal nog
eens nagaan of de term ‘succesfactoren’ de toevoeging ‘kritische’ dan wel ‘kritieke’
verdient.







De commissie adviseert de raad om het voorstel inzake de Kadernota te behandelen in
zijn vergadering van 29 mei 2012; het is inhoudelijk niet besproken, dat gebeurt in een
speciale raadsvergadering op die datum.
De commissie adviseert de raad om het voorstel inzake de Begroting 2013 en
Meerjarenraming 2014-2016 GR Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek in zijn
vergadering van 30 mei 2012 te behandelen.
De commissie adviseert de raad om het voorstel inzake Begroting 2012 Gewest
Gooi&Vechtstreek te behandelen in zijn vergadering van 30 mei 2012.
De commissie adviseert de raad om het voorstel over de Verordening tot wijziging van
de Verordening leerlingenvervoer te behandelen in zijn vergadering van 30 mei 2012.
Rondvraag:
- mevrouw Kromme informeert naar de financiële gevolgen voor de gemeente
van de sluiting van kinderopvang ‘Pollewop’ per 1 mei jl., zoals vermeld in de
besluitenlijst van het college.
De wethouder antwoordt dat de subsidie per die datum wordt gestopt, er is dus
sprake van een opbrengst voor de gemeente.
- De heer Van Hest vraagt of er gekeken kan worden naar de fietssuggestiestroken richting de gerenoveerde kruising, ter hoogte van de sigarenzaak; het is
nu smal en onduidelijk, automobilisten rijden vlak langs de stoeprand om op
het opstelvak voor de verkeerslichten aan te rijden. Met alle gevaar voor
fietsers van dien; het ware beter om er een ‘echt’ fietspad met aanduiding van
te maken.
De wethouder antwoordt dat daar vermoedelijk ter plaatse geen ruimte voor is,
maar zegt toe er nog eens naar te laten kijken.
- Mevrouw Bakker klaagt over de kwaliteit van de website (verouderde
aanduidingen commissies, gebrekkige gebruiksmogelijkheden
geluidsopnamen).
De burgemeester antwoordt dat de verouderde aanduidingen het archief met
stukken van de oude commissies (SMO, REO en BOO) betreffen, de actuele
commissies en stukken staan er keurig op; aan de geluidsopnamen wordt –
mede n.a.v. eerdere opmerkingen van D66- inmiddels gewerkt.
- Mevrouw Hentenaar vraagt of er een boom terug wordt geplaatst op de plek
van de recent verwijderde boom bij apotheek Zevenend.
Wethouder de Jong gaat dit na.

Eindtijd: 22.30 uur.
Vastgesteld in de vergadering van 21 juni 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. 25/05/12

