Lijst Adviezen en Conclusies commissie Maatschappij&Financiën Laren vergadering 20
juni 2013
Aanwezig: de heer G. Westenburg 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), mevrouw M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer en de heer C.M.A.
van Hest (CDA), mevrouw C. Edel en mevrouw M. Bakker-Snoeij (PvdA),
mevrouw E. van Dorst-Brakel (D66)
Voorzitter: de heer N.G.M. Wegter (D66)
Afwezig : mevrouw D.J.G. Niekus (VVD), mevrouw M.C. Kromme (Liberaal Laren)
B&W
: burgemeester E.J. Roest, wethouder J.W. van der Zwaan (Larens Behoud) en
wethouder E.J. de Jong (VVD)
Overigen : de heer G. Veerman (loco gemeentesecretaris), heer T. de Haar (controller
Laren), de heer B. Waterman, mevrouw I.M. van Zon (BEL Combinatie),
de heer R. Ellermeijer RA (Ernst&Young Accountants)
Cie.griffier: mevrouw L.H. Hoogendoorn (plv.)
De raadscommissie M&F Laren heeft in zijn vergadering van 20 juni jl. de volgende zaken
behandeld:














De commissie heeft de Lijst adviezen en conclusies van zijn vergadering d.d. 23 mei
2013 vastgesteld.
Wethouder Van der Zwaan deelt mee dat Stichting Binnensportaccomodaties Laren
het zwembad afgelopen maandag heeft geopend, hetgeen niet bekend was. Mevrouw
Brakel merkt op dat er een aankondiging stond in de Laarder Courant de BEL.
De Kadernota 2014-2017 is op de agenda geplaatst om eventuele belanghebbenden de
gelegenheid te geven om op het voorstel in te spreken. Hiervan is geen gebruik
gemaakt. De Kadernota zelf wordt uitgebreid behandeld tijdens een afzonderlijke
raadsvergadering op donderdag 27 juni a.s.
De commissie heeft het voorstel Bestuursopdracht Welzijnsbeleid behandeld.
Voorts is bij dit onderwerp ondermeer opgemerkt dat naar verwachting in oktober
2013 een 1e concept van het beleid gepresenteerd kan worden en dat het beleid in
december 2013 kan worden vastgesteld.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Bestuursopdracht Welzijnsbeleid te
behandelen in zijn vergadering van 26 juni 2013.
De commissie heeft het voorstel Jaarstukken 2012 uitgebreid behandeld. Daarbij is
door wethouder De Jong en de heer Ellermeijer een toelichting gegeven op de zaken
die het meest in het oog springen. De commissie adviseert de raad om het voorstel
Jaarstukken 2012 te behandelen in zijn vergadering van 26 juni 2013.
De commissie adviseert de raad om het voorstel ‘Samenwerking in Gooi en
Vechtstreek; de bestuurlijke toekomst’ te behandelen in zijn vergadering van 26 juni
2013.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Aanpassen verordeningen WWB
2013 te behandelen in zijn vergadering van 26 juni 2013.
De commissie heeft het voorstel Zienswijze jaarrekening 2012/begroting 2014 BEL
Combinatie behandeld. Hierbij heeft de heer H. Waterman een korte toelichting
gegeven. De commissie adviseert de raad om het voorstel Zienswijze jaarrekening
2012/begroting 2014 BEL Combinatie te behandelen in zijn vergadering van 26 juni
2013.
Rondvraag:

-

-

-

-

Burgemeester Roest vertelt dat hij vandaag aanwezig was bij de veteranendag;
dit was een bijzondere en succesvolle dag.
Burgemeester Roest vertelt dat minister Plasterk (PvdA) is uitgenodigd voor de
opening van de jaarlijkse kermis. Hij wil hiervoor ook graag de PvdA fractie
uitnodigen.
Mevrouw Klingenberg vraagt of het daadwerkelijk de bedoeling is dat er
tijdens de raadsvergaderingen door de raadsleden wordt getwitterd.
Burgemeester Roest antwoordt dat dit zo in het presidium is afgesproken en
dat het een pilot betreft tot het eind van dit jaar (er kán door raadsleden en
anderen worden getwitterd, het hóeft uiteraard niet).
Mevrouw Brakel wil graag van de wethouder weten wat de stand van zaken is
rondom Crailo. Wethouder Van der Zwaan antwoordt dat dinsdag aanstaande
deze zaak in het college zal worden behandeld.
De heer Vos vraagt of er voorzieningen getroffen kunnen worden om i-pads
tijdens de vergadering te kunnen opladen.

Eindtijd: 21.45 uur
Vastgesteld in de vergadering van 17 september 2013.
Voorzitter,

Commissiegriffier,

Een uitgebreide weergave van de vergadering kunt u vinden op de geluidsopname, te
beluisteren op cd-rom en via de website.
Hd. 21/06/2013

