Lijst Adviezen en Conclusies gezamenlijke vergadering commissies Maatschappij
&Financiën + Ruimte&Infrastructuur Laren vergadering 22 november 2012
Aanwezig: mevrouw D.J.G. Niekus en de heer G. Westenburg (VVD), mevrouw I.H.
Hentenaar-Messcher, de heer P.A.M. Calis en de heer P.A. Belinfante (Larens
Behoud), mevrouw M.C. Kromme en de heer A. Visser (Liberaal Laren), mevrouw
M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer en de heer C.M.A. van Hest (CDA), mevrouw M.
Bakker-Snoeij en de heer N.M.N. van den Brink (PvdA), de heer A.P. Bakker en
de heer J.M.A. Juffermans (D66)
Voorzitter: de heer N.G.M. Wegter (D66)
Afwezig : B&W
: burgemeester E.J. Roest, wethouder J.W. van der Zwaan (Larens Behoud),
wethouder E.J. de Jong (VVD)
Overigen : de heer D. Ligter (beleidsmedewerker BEL Combinatie)
Cie.griffier: de heer T.W. Zwemmer
De raadscommissies M&F en R&I Laren hebben in hun vergadering van 22 november jl. de
volgende zaken behandeld:


De gezamenlijke commissies hebben de Lijsten adviezen en conclusies van de
vergadering R&I d.d. 19 september 2012 en vergadering M&F d.d. 25 oktober 2012
vastgesteld.
Bij de Lijst adviezen en conclusies R&I is ingesproken door de heer J. van
Wijngaarden; hij wijst op de weergave van de behandeling van het raadsvoorstel
‘Bomen op de Brink’. Het raadsvoorstel riep vele vragen op en is op advies van de
commissie niet door de raad behandeld, terwijl er recent wel een publicatie voor de
aanvraag van twee kapvergunningen in het Larens Journaal stond. Dat lijkt in
tegenspraak.
Burgemeester Roest antwoordt dat dit misschien in tegenspraak lijkt, maar het niet is.
N.a.v. de behandeling in de commissie heeft hij een memo gemaakt, waarin alle nietcontroversiële zaken worden opgesomd en het presidium heeft deze memo positief
benaderd (vooruitlopend op sanctionering door de raad, middels vaststelling van de
lijst ingekomen stukken 20121128). Een zorgvuldige procedure, die onder meer
inhoudt dat er niet wordt gekapt vóór IJs op de Brink, maar gelet op alle wettelijke
termijnen voor terinzagelegging, zienswijze e.d. wel nú reeds publicatie van de
vergunningaanvraag met zich meebrengt.
De heer Westenburg informeert naar de voortgang m.b.t. zijn verzoek om aandacht
voor wateroverlast in de boerderij naast de houthandel aan de Zijtak en eventuele
verwijdering van het hekje aan de Rijt.
Wethouder de Jong antwoordt dat B&W hebben besloten om het hekje te verwijderen;
De wateroverlast is hem onbekend; hij zegt toe dit na te gaan.
De heer Van Hest informeert naar de stand van zaken rond de touroperator in het
Brinkhuis.
Wethouder Van der Zwaan antwoordt dat er onlangs een memo over de bestemming
van het pand aan de raad is gezonden, het getekende contract tussen partijen
gerespecteerd wordt, maar de werkzaamheden van de touroperator daar beëindigd zijn.











Wethouder de Jong heeft een groot aantal mededelingen gedaan, waaronder de
Heideveldweg (memo verzonden, informatieavond 27 november a.s. om 20.00 uur),
de keuze van een projectontwikkelaar voor het Co Bremanpark (start bij 70%
verkochte woningen), fietstunnel LaPlace (memo verzonden, waarschuwingsbordjes
geplaatst, kosten aanpassingen voor rekening provincie), de feestverlichting in het
dorp brandt weer, en de Naarderstraat gaat 23/11 weer open.
Wethouder Van der Zwaan deelt onder meer mee dat wordt gestreefd om het
raadsvoorstel Singer in januari a.s. te behandelen in commissie en raad, nader overleg
met de provincie over de natuurbrug loopt, Crailo (de tennisbond onderhandelt thans
met de provincie) en schetst de achtergrond van een ‘aanwijzingsbesluit’ van het
college, waarin een kinderdagverblijf wordt opgelegd om voorwaarden waaraan niet
voldaan wordt, alsnog in orde te brengen (inspectierapporten in te zien via
www.landelijkregisterkinderopvang.nl).
Burgemeester Roest verwijst naar een recent memo over de verbouwing van de
politiepost en op een brief aan de bewoners van de wijk Zevenend, waarin melding
wordt gemaakt van een significante daling van de criminaliteitscijfers daar, als gevolg
van forse en gerichte politie-inzet.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Marktconsultatie BEL-zwembad te
behandelen in zijn vergadering van 28 november 2012.
Naar aanleiding van een groot aantal vragen van alle fracties, onder meer van
technische (wat is exact een ‘eenvoudig’ zwembad, wat met huidige horeca- en
eventuele nieuwe, andere voorzieningen), financiële (onder meer verdwijnen btwcompensatiefonds) en juridische (o.a. eigendomsverhoudingen, bevoegdheid
besluitvorming) aard, geeft wethouder de Jong aan dat deze allemaal worden
meegenomen en uitgewerkt in het aanbestedingsadvies (op te stellen door ‘andres,
cum suis’). De fracties geven aan met de stap in het voorliggend raadsvoorstel te
kunnen instemmen, maar de nadere uitwerking in het aanbestedingsadvies -en de
toezegging dit te delen met de raad!- uitermate belangrijk te vinden. Inmiddels heeft
de raad van Blaricum ingestemd met dit voorstel, de raad van Eemnes behandelt het
maandag a.s., met het voornemen om er 2 moties bij in te dienen (o.a. m.b.t.
grondgebied en renovatie huidige Biezem). Dit kan het ongewenste gevolg hebben dat
er 2 verschillende raadsbesluiten worden genomen (Blaricum en Laren enerzijds en
Eemnes anderzijds). Het ware verstandig als de stuurgroep overlegt met collegeleden
en fractievoorzitters in Eemnes om deze moties niet in te dienen, althans niet nu en
niet bij dit voorstel. De commissie geeft aan dat in Laren geen prijs wordt gesteld op
een aanpassing (n.a.v. de moties) van het raadsvoorstel op het laatste moment; de raad
zal het behandelen in de vorm die thans voorligt en in Blaricum is aangenomen.
Rondvraag:
- De heer Van den Brink informeert of de verbouwing van de raads- en met
name trouwzaal in december a.s. –bijvoorbeeld op de 12e- gereed is.
Wethouder de Jong geeft aan dat de verbouwing gestaag vordert en begin
december gereed zal zijn.
- De heer Westenburg uit zijn zorg over een recente overval op een kledingzaak
in Laren en wil graag een gesprek met de burgemeester over deze zaak en
mogelijke verbetering van veiligheidsmaatregelen.
- Mevrouw Kromme informeert naar de verstrekte subsidie aan en
prestatieafspraken daarbij met Ons Genoegen.
Wethouder Van der Zwaan gaat dit na.

-

De heer Van Hest memoreert de ongerustheid van lokale tennisverenigingen
over de eventuele aanleg van banen bij het mogelijk te vestigen hoofdkantoor
van de KNLTB en informeert naar de houding van het college daarbij.
Wethouder Van der Zwaan antwoordt dat dit aspect nadrukkelijk wordt
meegenomen bij de onderhandelingen en er nog geen enkele beslissing is
genomen.

Eindtijd: 21.30 uur
Vastgesteld in de vergadering van 13 december 2012 (M&F).

Voorzitter,

Commissiegriffier,

Een uitgebreide weergave van de vergadering kunt u vinden op de geluidsopname, te
beluisteren op cd-rom en via de website.
Zw. 23/11/2012

