Lijst Adviezen en Conclusies commissie Maatschappij&Financiën Laren vergadering 20
februari 2014
Aanwezig: Gerard Westenburg (plv.) (VVD), Ingrid Hentenaar-Messcher en
Bart Vos (Larens Behoud), Jacqueline Timmerman-Hamers (plv.) en Anne Visser
(Liberaal Laren), Maria Klingenberg-Klinkhamer en Mark Druncks (plv.) (CDA),
Marja Bakker-Snoeij en Patriek Kerkhoff (PvdA), Ellen van Dorst-Brakel (D66)
Voorzitter: Nico Wegter (D66)
Afwezig : Desirée Niekus (VVD)
B&W
: Elbert Roest (burgemeester), wethouder Wim van der Zwaan (Larens Behoud) en
wethouder Evert de Jong (VVD)
Overigen : Eline Labee (medewerker Vergunningen BEL Combinatie), Wout-Jeroen
Leenders (senior juridisch beleidsmedewerker Handhaving BEL Combinatie),
Gert-Jan van Baal (communicatieadviseur BEL Combinatie)
Cie.griffier: Teun Zwemmer
De raadscommissie M&F Laren heeft in zijn vergadering van 20 februari jl. de volgende
zaken behandeld:






De commissie heeft de Lijst adviezen en conclusies van zijn vergadering d.d. 12
december 2013 vastgesteld. N.a.v. vraagt Marja Bakker aandacht voor mogelijk toch
aanwezige oneigenlijke concurrentie tussen Versa en de Volksuniversiteit bij het
aanbieden van cursussen e.d. (pagina 2, bij Visie welzijnsbeleid).
Wethouder Wim van der Zwaan doet mededelingen over de Voedselbank (27 maart
a.s. opening depot op de werf in Eemnes), Vivium (nog niet alles opgelost, maar wel
de grote strijdpunten), af te sluiten overeenkomsten met Singer (volgende week
vervolgoverleg met Singer, in het presidium wordt daarna besproken of en hoe een en
ander in commissie en/of raad wordt besproken) en peilt de behoefte aan een
informatieavond (verzorgd door SozaHBEL) in maart a.s. over het sociaal domein (die
behoefte blijkt er te zijn, avond wordt gepland).
De commissie heeft het commissievoorstel ‘Actualisatie evenementenbeleid’
besproken. Daarbij is ingesproken door mevrouw M. Vanlaer (‘Lekker Laren’, zij
schetst de mooie en leuke kanten van het evenement, de waarde die het inmiddels voor
Laren heeft, met overigens begrip voor de klachten van de afgelopen keer; getracht
wordt die bij een volgende uitvoering zo mogelijk te voorkomen), de heer R.
Gustafsson (omwonende, hij spreekt zijn waardering uit voor het evenement, maar
vraagt nadrukkelijke aandacht voor de keerzijde in de vorm van (geluids)overlast,
parkeerproblemen en omzetderving van de middenstand en wijst op het belang van het
vinden van oplossingen voor deze minpunten), de heer A. Oostvogel (namens de
Stuurgroep Bijzonder Laren, bijdrage aangehecht aan deze Lijst; wat evenementen
betreft wijst het hij met name op de noodzaak van connectie met de strategische visie
van de gemeente), en de heer Esveld (ondernemer, bijdrage aangehecht aan deze
Lijst). De commissie mist ook (aansluiting bij) een bredere visie van college, vraagt
om het maken van heldere keuzes in het beleid, duidelijke criteria t.b.v. de
vergunningverlening door het college, meer spreiding (zowel qua tijd als lokatie), een
en ander om tot een goede afweging te komen van de belangen van het houden van
(inmiddels gewaardeerde) evenementen en de belangen en wensen van omwonenden
en middenstand. Kort gezegd: geen feestdorp, maar ook geen openlucht museum;
balans tussen een aantal leuke en liefst stijlvolle evenementen per jaar en de ‘vaste’
geneugten van fijn wonen en winkelen.







Het college is blij met de uitvoerige behandeling door de commissie en de inbreng
van de diverse insprekers. Uit de discussie blijkt duidelijk dat sprake is van grote (en
op onderdelen tegenstrijdige) belangen, waar een balans in gevonden moet worden.
Dit item –waarbij veiligheid een hele belangrijke factor is- zal deel van de a.s.
coalitiebesprekingen moeten zijn, waarna een nieuw college adequaat beleid voor
2015 en verder zal moeten ontwikkelen (kaderstelling door de raad,
vergunningverlening binnen die kaders door het college). Onderdeel daarvan zal ook
de omgang met (bomen op) de Brink zijn. Tot die tijd zullen lopende vergunningaanvragen (met spoed) conform bestaand beleid worden behandeld en aan geldende
regelgeving worden getoetst en zal –zeker bij grote evenementen- in overleg met
diverse betrokken partijen zoveel mogelijk ‘maatwerk’ worden gepleegd
(afspraken m.b.t. schaalgrootte, duur, intensiteit). Voorts geeft de burgemeester aan
dat hij binnen het college voorlopig de portefeuille economische zaken beheert en zegt
daarbij toe hierbij zoveel mogelijk in nauw overleg met het ondernemersinitiatief op
te trekken (onder meer onderzoek facilitering ondernemersfonds).
Bij het voorstel Verordening winkeltijden Laren 2014 is ingesproken door de heer
A. Oostvogel (zie bijlage). Hoewel geen overwegende bezwaren tegen het voorstel
bestaan, geven ook diverse fracties aan dat er wel een zekere behoudendheid uit
spreekt. En dat terwijl er overal in het land juist een trend naar het ‘nieuwe winkelen’
herkenbaar is. Onder meer Mark Drucks wijst op de wens c.q. noodzaak van flexibeler
beleid op dit gebied, met een uitgebreid webportal, de aanwezigheid van wifi in het
dorp, benutting van de mogelijkheden om zo toegankelijk mogelijk zowel fysiek te
winkelen als webshops te bezoeken, de koopavond door de week te ruilen voor of uit
te breiden met langere openstelling op zaterdag; dan is er veel meer behoefte van het
publiek om langer te winkelen en kun je mensen ook beter ‘vasthouden’ (gezellig na
het winkelen borrelen en wat eten). Voorts pleiten diverse fracties voor goed en
voortdurend overleg met de winkeliersvereniging en vragen aandacht voor het
duurzaamheidsaspect. Portefeuillehouder Evert de Jong geeft aan dat de verordening
in nauw overleg met de ondernemers is opgesteld en daaruit blijkt (nog) geen grote
wens om dit flexibelere beleid door te voeren; hij staat er echter zeker voor open en
zal ontwikkelingen en eventuele verzoeken tot wijziging met welwillendheid volgen
(ook m.b.t. de openstelling van supermarkten op zondagmiddag). De commissie
adviseert de raad het voorstel Verordening winkeltijden Laren 2014 te behandelen in
zijn vergadering van 5 maart 2014.
De commissie adviseert de raad het voorstel Strategische Visie Laren níet te
behandelen in zijn vergadering van 5 maart 2014. Gelet op de discussie bij het
commissievoorstel Actualisatie evenementenbeleid geeft de portefeuillehouder aan de
strategische visie met name op dit onderdeel nog eens te willen toetsen en stelt
mitsdien voor de visie nu niet te behandelen en na de verkiezingen een geheel
bewerkte strategische visie te agenderen; de commissie stemt hiermee in.
De heer A. Oostvogel spreekt in (zie bijlage) bij het raadsvoorstel Communicatienota
2014-2017 en pleit daarbij vooral voor de ontwikkeling van www.laren.nl als portal
die doorverwijst naar de sites van diverse stakeholders in Laren (de portefeuillehouder
geeft aan de betreffende offerte hiervoor met belangstelling tegemoet te zien). Alle
fracties hebben grote waardering voor het voorstel, maar wijzen ook allemaal op het
belang van een goede basis: het gaat om de praktijk, de communicatie met de burger
moet goed en adequaat zijn; aan het loket, aan de telefoon, maar ook bv. in het kader
van de voorgenomen burgerparticipatie. De commissie adviseert de raad om het
voorstel Communicatienota 2014-2017 te behandelen in zijn vergadering van 5 maart
2014.








De heer J. de Wit spreekt in bij het raadsvoorstel inzake opheffing van de
Programmaraad Gooi en Omstreken. Hij heeft Laren hierin jarenlang met passie en
deskundigheid vertegenwoordigd en tot zijn spijt noopt de landelijke wetgeving
(wijziging Mediawet) tot beëindiging van deze rol. De commissie spreekt haar grote
waardering voor de invulling van deze rol uit en geeft een welgemeend applaus!
De commissie adviseert de raad het voorstel Opheffen Stg. RPGO te behandelen in
zijn vergadering van 5 maart 2014.
De commissie adviseert de raad het voorstel 1e Wijziging Verordening voorzieningen
wethouders, raads- en commissieleden 2008 te behandelen in zijn vergadering van 5
maart 2014. N.a.v. een vraag van Jacqueline Timmerman geeft de portefeuillehouder
aan dat het de bedoeling is dat de huidige tablets voorlopig in gebruik blijven en alleen
nieuwe raads- en commissieleden in maart a.s. een nieuw exemplaar te verschaffen; er
is gekozen voor een i-pad, omdat deze het meest tegemoet komt aan het papierarm
werken (geschikt voor het werk in de raadszaal) en op grond van het (landelijke)
Rechtspositiebesluit maar één apparaat in bruikleen kan worden gegeven (hij zal
daarbij nog nagaan waarom er daarbij geen keuzevrijheid is gelaten voor ipad of pc).
De commissie adviseert de raad het voorstel 1e Wijziging Legesverordening 2014 te
behandelen in zijn vergadering van 5 maart 2014.
Rondvraag:
- Mark Druncks en Marja Bakker geven aan geen goed gevoel aan deze
commissieronde over te houden; de stukken m.b.t. de houtzagerij,
evenementenbeleid en strategische visie waren eigenlijk niet volwaardig, met
alle gevolgen voor de behandeling ervan. Dat moet echt anders.
De burgemeester antwoordt dit tenminste gedeeltelijk te herkennen en beaamt
dat het anders moet, maar vraagt ook begrip voor het feit dat het bord van het
college gewoon overvol is. Een belangrijk aandachtspunt voor de nieuwe
zittingsperiode.
- Ellen Brakel vraagt nadere informatie over de gevolgen voor Laren van de
ontwikkelingen rond Villa Primair, zoals geschetst in twee recente memo’s van
het college, en over een recent krantenartikel m.b.t. een faillissement van het
dierenpension in Naarden.
Portefeuillehouder Wim van der Zwaan antwoordt dat de memo’s vrij
gedetailleerd ingaan op de stand van zaken rond Villa Primair, maar in zijn
algemeenheid gesteld kan worden dat er geen nadelige gevolgen voor Laren
zijn. Wat betreft het dierenpension kent hij ook niet meer dan de inhoud van
het betreffende krantenartikel. Indien van toepassing voor Laren volgt
eventueel binnenkort nadere informatie.
- Gerard Westenburg spreekt namens de gehele commissie zijn dank en
waardering uit voor het voorzitterschap van deze commissie door Nico Wegter
in de afgelopen vier jaar.
- Tot slot wijst Patriek Kerkhoff op de deze avond rondgemailde brief van de
hockeyclub en verzoekt de wethouder om een toelichting.
Portefeuillehouder Wim van der Zwaan antwoordt dat er een verzoek van de
hockeyclub bij het college ligt en –in overleg met de club- alle mogelijkheden
worden bekeken.

Eindtijd: 23.05 uur

Vastgesteld in de vergadering van 17 april 2014.

Voorzitter,

Commissiegriffier,

(Een uitgebreide weergave van de vergadering kunt u vinden op de geluidsopname, te
beluisteren op cd-rom en via de website)
Zw. 21/02/2014

