Adviezen en conclusies commissie Maatschappij & Financiën vergadering 20 april 2017
Aanwezig: Désirée Niekus en Hans Faas (VVD), Ingrid Hentenaar-Messcher en Peter Calis
(Larens Behoud), Anne Visser (Liberaal Laren), Erwin van den Berg (CDA),
Marja Bakker-Snoeij en Paul Streefkerk (PvdA), Ellen van Dorst-Brakel, Noud
Bijvoet (D66)
Voorzitter: (plv) Ernst Wortel (Larens Behoud)
Afwezig : Nico Wegter (voorzitter)(D66), Maria Klingenberg-Klinkhamer (CDA), Rik Snoek
(Liberaal Laren), Elbert Roest (burgemeester)
B&W
: Tijmen Smit (wethouder Larens Behoud), Leen van der Pols (wethouder CDA)
Overigen : Silke Kist, juridisch adviseur BEL Combinatie, bij agendapunt 5.1
Cie.griffier: Corry Holtslag
De raadscommissie M&F heeft in haar vergadering van 20 april 2017 (aanvang 20.50 uur) de
volgende zaken behandeld:












De agenda wordt conform vastgesteld. De heer De Jong wordt vervangen door de heer Faas.
De lijst adviezen en conclusies van de vergadering van 23 maart 2017 wordt conform
vastgesteld.
Bij agendapunt ‘Mededelingen’ vraagt mevrouw Niekus aandacht voor de zorgvuldigheid bij
het bekendmaken van de agenda’s in het Larens Journaal. Twee dames op de publieke tribune
zijn voor niets naar het raadhuis gekomen, zij wisten niet dat agendapunt ‘Stand van zaken
Tergooi’ was vervallen. De heer Calis vraagt het college in dit kader om op korte termijn met
de directie van Tergooi in contact te treden, zodat de discussie kan worden gevoerd met de
raad.
Bij agendapunt ‘Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen’ geeft
wethouder Van der Pols een korte toelichting op de verzonden memo ‘Voortgang
Participatiewet’.
De commissie adviseert de raad het voorstel ‘Wijziging gemeenschappelijke regeling BEL
Combinatie’ te behandelen in de raad van 3 mei 2017. Wethouder Smit zegt toe dat de raad de
tekst van de nieuwe regeling vóór de vergadering van 3 mei krijgt toegezonden. Het voorstel
wordt op 14 mei in Eemnes behandeld, Blaricum heeft dinsdag ingestemd. De raad heeft
volop invloed op de BEL Combinatie via de begroting van Laren. Dit voorstel tot wijziging is
voorgelegd omdat het zo in de regeling is opgenomen. Als twee gemeenten niet instemmen
dan is het voorstel niet aangenomen.
De commissie adviseert de raad het voorstel ‘Statuten Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek’ te
behandelen in de raad van 3 mei 2017. Wethouder Van der Pols geeft aan dat hij positieve
reacties heeft gehad van de collega’s, er wordt geen obstructie verwacht binnen de raden.
Wethouder Van der Pols zegt toe de gestelde vragen over ‘bijzonder onderwijs onderscheidend
openbaar onderwijs’, ‘hoeveelheid eigen vermogen in begroting GR’, ‘artikel 8.5, of
‘vaststellen begroting na overleg’ niet moet worden vervangen door ‘vaststellen begroting na
akkoord’’ en ‘wat de wetsverandering is geweest’ te zullen beantwoorden vóór de raad.
De commissie adviseert de raad het voorstel ‘Actualisatie evenementenbeleid’ te behandelen
in de raad van 3 mei 2017. Wethouder Smit geeft aan dat er met de kermis aparte afspraken
zijn gemaakt over het parkeren, dit had niet opgenomen moeten worden. De gegeven optie van
de PvdA inzake het inzetten van verkeersregelaars op bepaalde momenten wordt
meegenomen. Iedereen betaalt leges, het kan in verband met goede doelen via een andere weg
worden teruggebracht. Excuses voor de afsluiting van de Kerklaan en het niet doorgaan van
evenementen. Er is geen beleid voor evenementen voor het Brinkhuis en de basiliek. De
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kerstmarkt valt onder de vergunning voor IJs op de Brink. Het schoonmaken gebeurt op
kosten van de organisator. De gemaakte opmerkingen van de VVD over de kermis
worden meegenomen. Het budget voor de doeken komt uit de pot citymarketing. Ook bij
evenementen op andere locaties wordt er gehandhaafd.
De commissie adviseert de raad het voorstel ‘Vaststellen integriteitsprotocol Gentle
agreement’ te behandelen in de raad van 3 mei 2017. Er worden diverse vragen gesteld. Over
de rollen op pagina 4, wie staat de niet integere fractievoorzitter terzijde? Moet een raadslid
een oordeel hebben over een ander raadslid? Waarom geldt dit ook voor fractieleden? Doen
Blaricum en Eemnes mee? Waarom de naam ‘Gentle agreement’? In hoeverre kan de raad een
sanctie aan een raadslid opleggen? Een verwijzing naar de Gedragscode voor bestuurders en
volksvertegenwoordigers van 30 maart 2016 wordt gemist. De antwoorden op de gestelde
vragen zullen vóór de raadsvergadering worden ontvangen.
Rondvraag:
- Marja Bakker-Snoeij vraagt naar de ingekomen brief over armoedebestrijding onder
kinderen. Er is door het Ministerie van Sociale Zaken 100 miljoen extra ter
beschikking gesteld. Hoeveel is dat voor Laren en waar wordt het aan besteed?
Wethouder Van der Pols zegt toe dit nog te laten weten.
- Ellen van Dorst-Brakel vraagt naar aanleiding van het krantenartikel gisteren in de
Gooi en Eemlander over de werkzoekende in Hilversum of er ook informatie over
Huizen bekend is.
Wethouder Van der Pols antwoordt dat hier uitvoerig op wordt ingegaan in de
raadsinformatiebrief die vanmiddag is verzonden. Als er niettemin toch nog vragen
overblijven dan worden die graag beantwoord.
- Erwin van den Berg geeft aan dat de gegevens van de verkiezingen binnen vrij korte
tijd (6 weken) niet meer beschikbaar zijn, de fractie wil niet dat deze gegevens
verloren gaan. Gevraagd wordt of het college die gegevens actief wil aanleveren aan
de kiesraad.
Wethouder Smit zegt dit prima te vinden en zal het doorgeven aan de
portefeuillehouder.
- Peter Calis geeft aan dat er komende Koningsdag geen ringsteken plaatsvindt, de
Naarderstraat en Kerklaan zijn dicht. In de programmering lijkt ook het traditionele
optreden van MCC te missen?
Erwin van den Berg beantwoordt deze vraag. Het heeft niets te maken met de
wegafsluitingen. MCC is gestopt met dit onderdeel. De belangstelling voor het
optreden was gering terwijl het veel inzet vroeg. MCC is ’s avonds te horen tijdens de
taptoe in Huizen.
- Désirée Niekus zegt vorige keer te hebben gevraagd of de mensen die eenzaam zijn of
in de bijstand zitten plaats kunnen nemen in het stembureau. Toen is gezegd dat dat
voor mensen met een bijstandsuitkering niet kon. Dit is niet meer zo, de regering heeft
in maart alles gelijkgetrokken.
Wethouder Van der Pols geeft aan dat als er geen wettelijke beletsels zijn en mensen
capabel zijn hij dit van harte ondersteunt.

De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.
Vastgesteld in de commissievergadering van 24 mei 2017.
Voorzitter,

Commissiegriffier,

(Een uitgebreide weergave van de vergadering is te beluisteren via de website of op cd-rom)
Ho.24/04/2017
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