Adviezen en conclusies commissie Maatschappij & Financiën vergadering 20 oktober 2016
Aanwezig: Désirée Niekus en Hans Faas (VVD), Ingrid Hentenaar-Messcher en Peter Calis (Larens
Behoud), Anne Visser en Rik Snoek (Liberaal Laren), Maria Klingenberg-Klinkhamer en
Erwin van den Berg (CDA), Marja Bakker-Snoeij en Marcus van den Brink (PvdA), Ellen
van Dorst-Brakel en Noud Bijvoet (D66)
Voorzitter: Nico Wegter (D66)
Afwezig : Evert de Jong (VVD), Paul Streefkerk (PvdA)
B&W
: Elbert Roest (burgemeester), Leen van der Pols (wethouder CDA), Tijmen Smit
(wethouder Larens Behoud)
Overigen : Marijn den Uijl (programmamanager Fysiek Domein regio G&V)
Cie.griffier: Corry Holtslag
De raadscommissie M&F heeft in haar vergadering van 20 oktober 2016 (aanvang 20.00 uur) de
volgende zaken behandeld:












De agenda wordt conform vastgesteld.
De lijst adviezen en conclusies van de vergadering van 22 september 2016 wordt conform
vastgesteld.
Bij agendapunt ‘Mededelingen’ laat wethouder Van der Pols weten dat de rechtbank 10
oktober jongstleden uitspraak heeft gedaan over de asbestzaak, de gemeente valt niets te
verwijten.
Burgemeester Roest deelt mee dat de sluiting van het AZC is geeffectueerd. In het AB van het
GNR is het transitiepakket aanvaard. Naar verwachting wordt de begrotingswijziging
aangeboden voor behandeling in de raad van november.
Naar aanleiding van de opmerking van Désirée Niekus inzake de aanbevelingen van de
cliëntenraad in relatie tot de basisbanenpilot geeft wethouder Van der Pols aan dat is gestart
met de eerste selectie.
Bij agendapunt ‘Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen’ laat
wethouder Van der Pols weten dat er problemen zijn met aanbieders van Jeugdzorg. Er wordt
gewerkt aan een raadsinformatiebrief hierover. In de brief zal ook worden ingegaan op de 24uurszorg (vraag Ellen van Dorst-Brakel). De wethouder zegt naar aanleiding van vragen van
Peter Calis en Marcus van den Brink een overzicht van onderwerpen toe die spelen binnen de
GR.
Bij agendapunt ‘Stand van zaken MRA / regio G&V’ wordt door Marijn den Uijl,
programmamanager Fysiek Domein regio G&V, uitleg gegeven over MRA en RSA aan de
hand van een korte presentatie. Na beantwoording van de gestelde vragen worden de
commissieleden uitgenodigd voor het regiopodium RSA van 11 november aanstaande.
Wethouder Smit geeft een korte uitleg over de werkwijze binnen het regiokantoor Bussum.
Désirée Niekus roept de aanwezigen op om de themabijeenkomst Sociaal Domein van
aanstaande dinsdag te bezoeken.
De voorzitter zegt dank aan Marijn den Uijl voor haar komst en uitleg.
De commissie adviseert de raad het onderwerp ‘Programmabegroting 2017 en
meerjarenraming 2018-2020’ te behandelen in zijn vergadering van 4 november 2016. De
voorzitter deelt mee dat zich geen insprekers hebben gemeld voor dit onderwerp.
Anne Visser vraagt naar een ontbrekend overzicht. Wethouder Smit zegt toe dit aan te zullen
leveren (zie ook rondvraag).
De commissie adviseert de raad het onderwerp ‘Uitkomsten en follow-up Dialoog Laren
2016’ te behandelen in zijn vergadering van 26 oktober 2016. De voorzitter deelt mee dat zich
geen insprekers hebben gemeld, voorgesteld wordt te spreken over de procedure omtrent dit
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onderwerp. Aan de orde komen de gedetailleerdheid van het rapport, de inbreng van
raadsleden, hoe alle mensen te bereiken, het behouden van het enthousiasme van het
momentum, de akoestiek van de gebruikte ruimte en de inhoudelijke communicatie naar
buiten toe.
Rondvraag:
- Elbert Roest deelt mee dat Wouter de Wild gisteren na een hartstilstand is overleden.
- Anne Visser geeft aan dat het ontbrekende overzicht het staatje van subsidies betreft.
Wethouder Smit antwoordt dat de discussie hierover twee jaar geleden is gevoerd,
spreker trekt zijn eerder gedane toezegging in. De voorzitter adviseert beiden
bilateraal overleg. Wethouder Smit zegt bereid te zijn nog eens te kijken hiernaar.
- Maria Klingenberg-Klinkhamer doet een dringend verzoek om te bezien of de
aanduiding ‘de schrik van Laren’ kan worden veranderd.
- Elbert Roest geeft aan dat hij het daar in zijn volgende brief over zal hebben. Spreker
geeft kort weer hoe de zaken er op dit moment voor staan.
- Wethouder Smit deelt naar aanleiding van de vraag van Erwin van den Berg mee dat
het vergunningenbeleid inzake Winter Village Laren 6 weken is en niet 7.
- Peter Calis zegt met lede ogen aan te zien dat het Papagenohuis zich aan het
ontwikkelen is tot een soort Brinkhuis. Wethouder Van der Pols legt uit dat de
ontwikkelingen te maken hebben met het subsidiebedrag dat wordt ontvangen, dat is
vele malen minder dan voorheen. De activiteiten worden beschouwd als middel, niet
als doel.
- Peter Calis verzoekt om een duidelijk op- en afbouwprotocol. Op de plek van de
poffertjeskraam ligt een kuil en een lelijke haag. Wethouder Smit antwoordt dat de
voor- en naschouw in het evenementenbeleid zit, maar dat de poffertjeskraam geen
evenement is. Niettemin wil het college daar eendrachtig in optrekken.
- Naar aanleiding van de vraag van Désirée Niekus inzake de ontstane ruis over de
Wmo-raden geeft wethouder Van der Pols geeft aan dat Laren een eigen Wmo-raad
heeft zolang Laren zelfstandig is. Wel wordt onderzocht of tot 1 Wmo-raad gekomen
zou kunnen komen.
- Désirée Niekus geeft aan dat zij geschrokken is van de wachtlijst van Rosa Spier en
vraagt of dit ook in andere instellingen zo is.
- Wethouder Van der Pols bevestigt dat er wachtlijsten zijn voor verpleegtehuizen,
maar dat er ook mensen op de lijst staan die anticiperen op de toekomst. In acute
situaties is het te overzien, er is altijd een bed beschikbaar.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur.
Vastgesteld in de commissievergadering van 24 november 2016.
Voorzitter,

Commissiegriffier,

(Een uitgebreide weergave van de vergadering is te beluisteren via de website of op cd-rom)
Ho.21/10/2016
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