Lijst Adviezen en Conclusies commissie Maatschappij&Financiën Laren vergadering 19
november 2015
Aanwezig: Désirée Niekus en Evert de Jong (VVD), Ingrid Hentenaar-Messcher en Peter
Calis (Larens Behoud), Jacqueline Timmerman-Hamers (plv.) en Anne Visser
(Liberaal Laren), Maria Klingenberg-Klinkhamer en Erwin van den Berg (CDA),
Marja Bakker-Snoeij en Paul Streefkerk (PvdA), Ellen van Dorst-Brakel en Noud
Bijvoet (D66)
Voorzitter: Nico Wegter (D66)
Afwezig : B&W
: burgemeester Elbert Roest, wethouder Tijmen Smit (Larens Behoud), wethouder
Leen van der Pols (CDA)
Overigen : Theo de Haar (controller gemeente Laren)
Cie.griffier: Teun Zwemmer
De raadscommissie M&F Laren heeft in zijn vergadering van 19 november jl. de volgende
zaken behandeld:







De commissie heeft de Lijst adviezen en conclusies van zijn vergadering d.d. 22
oktober 2015 vastgesteld.
Wethouder Tijmen Smit memoreert de informatie-avond voor de drie BEL-raden
inzake de doorontwikkeling van de BEL op 26 november a.s., de opening van IJs op
de Brink/Winter Village Laren zondag 22 november a.s., en de opening van de VVV
in Singer op 25 november a.s., met daarbij de lancering van een app t.b.v. regionale
bezienswaardigheden.
In het kader van de ‘Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke
Regelingen’ geeft wethouder Tijmen Smit aan dat gisteren door de Regio is vergaderd,
waarvan hij een resumé aan de raad zal sturen; burgemeester Elbert Roest meldt dat
het AB van het GNR op 28 november a.s. vergadert, waarbij onder meer zal worden
voorgesteld om het zgn. ‘transitieplan’ door te zenden aan de raden.
Een commissievoorstel, waarbij ‘de meningen en gevoelens bij de commissie worden
gepeild over de voortgang van het Ondernemersfonds, is uitgebreid besproken.
Daarbij is ingesproken door de heer Hans Kuperus (voorzitter Bijzonder Laren), die de
start van Bijzonder Laren nog eens memoreert en onder verwijzing naar de bijlagen
van het commissievoorstel de voortgang in structuur en activiteiten van Bijzonder
Laren aangeeft. Tevens is ingesproken door de heer Jeroen ten Kroode, wiens bijdrage
aan deze Lijst met adviezen en conclusies is gehecht. Voorts is ingesproken door de
heer Harry Lammersen, die benadrukt dat de oprichting van ondernemers- of
dorpsfondsen een opkomend fenomeen is, en mitsdien een ‘lerend traject’. De in de
bijlage bij het commissievoorstel behorende statuten, prestatieovereenkomst e.d.
hebben alle nog een concept-status en zijn nog voor aanpassing vatbaar. Van belang is
dat met deze ontwikkeling een vorm van de huidige participatiemaatschappij wordt
ingevuld die het hele dorp ten goed komt. Ook is ingesproken door de heer Gerrit
Bogaers, zijn bijdrage is eveneens aangehecht aan deze Lijst met adviezen en
conclusies.
Wethouder Tijmen Smit geeft aan dat dit commissievoorstel al in de planning stond,
maar nu samenvalt met beantwoording van de recent door Liberaal Laren gestelde
vragen. Waarbij dus bedacht moet worden dat een aantal zaken, waaronder enkele
concept-documenten, nog nader uitgewerkt moeten worden.



Vanuit de commissie is onder veel meer (terug te luisteren via de geluidsopname van
de vergadering, via website en cd-rom) aangegeven: Jacqueline Timmerman (Liberaal
Laren) stelt grote vraagtekens bij de onderbouwing van het draagvlak (zou tenminste
70% moeten zijn, maar dat blijkt nergens uit) en de ‘governance’; ook al zijn het
concept-documenten, er zitten wel erg veel fouten en slordigheden in (onder meer
artikelen 3, 4 en 5 oprichting coöperatie). Met name de koppeling tussen toelating
door middel van betaling OZB en tegelijkertijd tóch door een ballotagecommissie
worden beoordeeld wekt bevreemding, maar er zijn teveel detailopmerkingen en
vragen om nu te benoemen. Zij biedt aan dit binnenkort in een overleg met de
portefeuillehouder door te lopen, hetgeen deze graag accepteert. Afgesproken wordt
dat ook een vertegenwoordiger van het bestuur van Bijzonder Laren daarbij aansluit.
Marja Bakker en Paul Streefkerk sluiten aan bij de gememoreerde onvolkomenheden
in de concept-stukken, en zetten vraagtekens bij het democratisch gehalte van de
voorziene vereniging, met overigens wel waardering voor het vele werk en de
verbeterplannen. Erwin van den Berg vraagt aandacht voor de positie van de kleinere
verenigingen en instellingen in Laren, in sociaal-maatschappelijk opzicht van groot
belang voor het dorp. Noud Bijvoet plaatst een kanttekening bij de stelling dat het
draagvlak gehaald zou zijn, maar spreekt overigens steun uit voor het voorstel en de
richting die nu wordt ingeslagen. Evert de Jong onderschrijft het voorstel, evenals
Désirée Niekus, die haar grote waardering voor de inzet van de vrijwilligers bij het
welslagen van dit ‘project’ uitspreekt. Peter Calis spreekt zijn waardering m.b.t. het
voorstel uit, en geeft mee om wel goed naar de kritische, technische, kanttekeningen
van Jacqueline Timmerman en inspreker Gerrit Bogaers te luisteren.
Ook Jeroen Ten Kroode biedt overigens aan met het college mee te willen denken.
Wethouder Tijmen Smit zegt toe het eindresultaat van de gecorrigeerde conceptdocumenten aan de raad en commissie toe te sturen, alsmede de opslag op de OZBheffing expliciet op zowel de website van de gemeente als het aanslagbiljet te
vermelden (suggestie Jacqueline Timmerman).
Het voorstel wijziging Verordening Winkeltijden Laren 2014 is door de commissie
besproken. Ingesproken is daarbij door mevrouw Dimphy van Heusden (Bijzonder
Laren), die aangeeft dat op verzoek van de ondernemers –waartoe een enquête is
gehouden, de uitslag ervan is door een notaris is vastgesteld- de mogelijkheid wordt
gecreëerd voor winkelopenstelling op elke eerste zondag van de maand. Daarbovenop
kúnnen (niet móeten) nog eens 8 zondagen worden aangewezen, bv. rondom de
feestdagen.
De fracties van VVD, Larens Behoud en D66 steunen het voorstel; CDA en PvdA
staan er niet negatief tegenover, maar vragen wel aandacht voor de positie van en
gevolgen voor kleine bedrijven, familieondernemingen en hun personeel. De fractie
van Liberaal Laren heeft vragen over veel aspecten van het voorstel, zoals de
representativiteit van de enquête, de betrokkenheid van de bewoners in het centrum en
de afstemming met de evenementennota.
Wethouder Tijmen Smit geeft aan dat hij vertrouwt op de juistheid van de enquête, en
het overigens vervolgens een afweging van het college is geweest om een voorstel
m.b.t. een wijziging van de winkeltijden aan de raad voor te leggen. Met de
aantekening dat er natuurlijk oog is voor de belangen van zowel de kleinere
ondernemingen als de bewoners van het centrum. Het kan ook als een soort proef
worden gezien, zodat iedereen kan uitzoeken of en hoe het bevalt; maar het geeft meer
duidelijkheid en hopelijk een groter aanbod. Dimphy van Heusden geeft desgevraagd
nog aan dat het meedoen aan koopzondagen uiteraard niet verplicht is en het
voortbestaan van de traditionele koopavond overigens twijfelachtig is.









De commissie adviseert de raad om het voorstel te behandelen in zijn vergadering van
25 november 2015.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Belastingverordeningen 2016 te
behandelen in zijn vergadering van 25 november 2015. De portefeuillehouder zal de
precieze verhouding van de percentages inflatiestijging bij woningen en niet-woningen
(OZB, opmerking Anne Visser) desgevraagd nog eens bekijken, maar het zal
waarschijnlijk niet leiden tot aanpassing van dit raadsvoorstel.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Legesverordening 2016 te behandelen
in zijn vergadering van 25 november 2015. Hierbij zegt de portefeuillehouder toe een
tabel waarin de vergelijking met de cijfers van vorig jaar duidelijk wordt op korte
termijn aan de raad te zenden en geeft Theo de Haar op vraag van Maria Klingenberg
aan dat bij eventuele afwijking van een van de BEL-gemeenten op de voor alle drie
gelijke tarieven van tabel A eerst deze wijzing aan de andere twee gemeenten wordt
voorgelegd, en als het echt niet anders kan zo’n wijziging in de ‘gemeente-specifieke’
tabel B wordt ondergebracht.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Zienswijze begrotingswijzigingen
2015/2016 GR Regio Gooi en Vechtstreek te behandelen in zijn vergadering van 25
november 2015. Als suggesties voor aanvullingen op de brief met de zienswijze van
Laren geeft Peter Calis mee om te benadrukken dat afwijkingen van de begroting bij
voorkeur vóóraf aan de deelnemende gemeenten worden gemeld, en Noud Bijvoet wil
toevoegen dat de raad deze verzoeken niet meer in behandeling neemt als het niet
tijdig -en dat is bij begrotingswijzingen 8 weken van tevoren- wordt toegezonden.
Rondvraag:
- Ellen Brakel constateert dat er helaas weinig meldingen zijn over de voortgang
in het sociaal domein. Zij mist bijeenkomsten voor de raden over dit
onderwerp en wijst op aspecten als de vermeende (te) lange doorlooptijd van
WMO-aanvragen, het uitblijven van de toegezegde monitor sociale zaken van
de Regio Gooi en Vechtstreek, en het beloofde inzicht in de precieze financiële
cijfers van de decentralisaties.
- Erwin van den Berg vraagt aandacht voor de wijzigingen die de GAD wil
doorvoeren (bv. andere verrekening ophalen oud papier) en de mogelijke
gevolgen ervan voor Laren.
- Maria Klingenberg verwijst naar een informatieavond over de zgn.
‘kernrandvisie’ Goyergracht bij de gemeente Eemnes gisterenavond, en
informeert of het college hierbij betrokken is en de belangen van de Larense
inwoners in dat gebied behartigt.
Wethouder Tijmen Smit geeft aan dat het college deze belangen uiteraard goed
in het oog houdt en hij zal portefeuillehouder Ton Stam verzoeken om
woensdag a.s. tijdens de raadsvergadering nog even op dit onderwerp terug te
komen.
- Paul Streefkerk wijst op berichten in het Larens Journaal, waarbij door het
(commerciële) Winter Village Laren vrijwilligers worden gezocht. Dat lijkt
vreemd, deze mensen zouden gewoon betaald moeten worden.
Wethouder Tijmen Smit geeft aan dat dit geen bericht van de gemeente is (het
LJ kent gemeentelijke pagina’s, maar ook overige) en geeft mee dat de
vrijwilligers regelmatig aangeven de werkzaamheden met zeer veel plezier te
doen.
- Marja Bakker merkt op de voorgenomen verkoop van boerderij de Jong (met
als inschatting een te verwachten bescheiden opbrengst) eigenlijk zonde te
vinden en doet de suggestie het pand de gebruiken voor noodopvang.

-

Wethouder Tijmen Smit beschouwt dit niet als vraag, maar als suggestie, en
zal dit idee bij het college onder de aandacht brengen.
Peter Calis vraagt aandacht van het college voor de service bij het meldpunt
Openbare Ruimte van de gemeente; specifiek meldingen van kapotte
lantaarnpalen, de beloofde hersteltijd van 10 werkdagen blijkt te vaak rekbaar
tot enkele weken.

Eindtijd: 22.55 uur
Vastgesteld in de vergadering van 10 december 2015.
Voorzitter,

Commissiegriffier,

(Een uitgebreide weergave van de vergadering kunt u vinden op de geluidsopname, te
beluisteren op cd-rom en via de website)
Zw. 20/11/2015

