Lijst Adviezen en Conclusies commissie Maatschappij&Financiën Laren vergadering 23
mei 2013
Aanwezig: mevrouw D.J.G. Niekus en mevrouw M. Polano (plv.) (VVD), mevrouw I.H.
Hentenaar-Messcher en de heer L.B.J. Vos (Larens Behoud), mevrouw J.
Timmerman-Hamers (plv.) en 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), de heer J.M.A. Juffermans (D66).
Voorzitter: de heer N.G.M. Wegter (D66)
Afwezig : mevrouw E. van Dorst-Brakel (D66)
B&W
: burgemeester E.J. Roest, wethouder J.W. van der Zwaan (Larens Behoud) en
wethouder E.J. de Jong (VVD)
Overigen : Cie.griffier: de heer T.W. Zwemmer
De raadscommissie M&F Laren heeft in zijn vergadering van 23 mei jl. de volgende zaken
behandeld:






De commissie heeft de Lijst adviezen en conclusies van zijn vergadering d.d. 18 april
2013 vastgesteld.
Wethouder de Jong deelt mee dat de stoplichten op de kruising bij de Brink ‘gereset’
zijn naar de juiste basisinstelling en een recente aanbesteding op een ict-traject voor de
BEL Combinatie een besparing van € 120.000,-- oplevert.
Wethouder Van der Zwaan deelt mee dat het ambitiedocument Crailo in september
a.s. aan de raad wordt voorgelegd, er 30 mei a.s. in het BEL-kantoor een
informatieavond is voor de drie raden over de decentralisaties in het sociale domein,
de jongste ontwikkelingen rond het dierenasiel ambtelijk op een rij worden gezet
(voornemen Gewest richting Amersfoort, overweging Eemnes richting Soest), en er op
4 juni a.s. een presentatie is door woningbouwvereniging Laren m.b.t. de
verbouwingsplannen van de voormalige Tarcisiusschool.
De commissie heeft het voorstel BEL-zwembad uitgebreid behandeld.
Daarbij is ingesproken door de heer A. Hermsen (Stichting Binnensportaccomodaties
Laren -SBL), zijn bijdrage is aangehecht aan deze Lijst; de heer T. Hendriks (Family
Fitness) heeft zich wegens persoonlijke omstandigheden afgemeld om in te spreken.
Wethouder Van der Zwaan geeft een toelichting op een deze middag verspreid memo,
waarin op een twintigtal punten wordt ingegaan op het zgn. plan CDA/SBL. Dit is
woensdagavond 22 mei jl. in een gezamenlijke informatiebijeenkomst van de
stuurgroep BEL-zwembad en vertegenwoordigingen van de drie BEL-raden
besproken, waarbij is geconstateerd dat hier een overwegende mate van consensus
over bestaat. Het plan gaat uit van het door SBL ingediende ‘plan, variant A’, met een
financiële verdeelsleutel zoals in het raadsvoorstel opgenomen en de afspraak dat het
risico van budgetoverschrijding voor rekening van de gemeente Laren komt. Het
college kan dit plan in grote lijnen –en onder voorwaarden, zie bijgevoegde memoonderschrijven en is verheugd over de bereikte mate van consensus onder de drie
raden, en daarmee het voortbestaan van een zwemgelegenheid in Laren. Een ‘heilige’
taakstelling hierbij is wel een maximale exploitatiebijdrage van € 400.000,--.







Het risico voor Laren wordt in de 20 punten –voor een deel nog nader uit te werkenzoveel mogelijk ingedamd. Diverse aspecten moeten nader worden bekeken en
uitgewerkt –met een scherp oog op het taakstellende budget- zoals de precieze
afmeting van het bad, de bezetting van de klankbordgroep, overleg met SBL over het
mogelijk langer openhouden van de huidige Biezem, het inhuren van het huidige
personeel na 15 juni a.s., het opstellen van een nieuwe raamovereenkomst e.d.
Vrijwel alle fracties verwelkomen het plan en de noties erbij van het college;
consensus in de drie raden en behoud van een openbaar zwembad in Laren wegen het
zwaarst, waarbij nadrukkelijk aandacht wordt gevraagd voor nadere uitwerking van
met name de hiervoor genoemde aspecten en ook meer oog voor een commerciëlere
aanpak in de toekomst wordt gewenst. De fractie van Liberaal Laren, hoewel
voorstander van een zwembad in Laren, heeft moeite met het thans voorliggende plan,
waarbij met name het eenzijdig bij Laren leggen van de financiële risico’s eigenlijk
onverantwoord wordt geacht.
De commissie adviseert de raad om het voorstel BEL-zwembad te behandelen in zijn
vergadering van 29 mei 2013. Een grote meerderheid van de commissie onderschrijft
de aanvullende memo van het college –met dien verstande dat ‘SBL-variant A’ met
name genoemd moet worden, met de kanttekening dat daarbij de taakstellende
exploitatiebijdrage van € 400.000,-- te allen tijde ‘leidend’ is. Dit aspect, alsmede de
overige in de memo genoemde punten, zal worden verwerkt in een zgn. ‘addendum’,
een aanvulling op het bestaande raadsvoorstel (waarbij de raden dus onder punt c de
keuze zullen maken voor het plan SBL, aangevuld met de kaders in het bij te voegen
addendum). Het college van Laren zal in een brief aan de colleges van Blaricum en
Eemnes de 20-punten memo en daaruit voortvloeiend addendum toelichten –een cc
wordt aan de raden verstuurd- en vervolgens zal het addendum aan de drie raden
worden toegestuurd. Dit alles zo mogelijk nog op vrijdag, aangezien de raad van
Eemnes maandag 27 mei a.s. over dit onderwerp vergadert en besluit. Laren volgt op
29 mei a.s., Blaricum sluit de rij op 11 juni a.s.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Wijziging Gemeenschappelijke
Regeling Gooi en Vechtstreek te behandelen in zijn vergadering van 29 mei 2013. In
relatie hiertoe wordt besproken dat dit voorstel –gericht op het ‘uitkleden’ van het
Gewest, richting een uitvoeringsorganisatie- moet worden gezien in samenhang met
het rapport Winsemius en de bestuurlijke toekomst van onze regio. Een conceptreactie van het college op het rapport wordt –aan de hand van een raadsvoorstel- in
juni a.s. in de raad besproken.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Zienswijze Begroting 2014
en Meerjarenraming 2015-2017 GR Veiligheidsregio te behandelen in zijn
vergadering van 29 mei 2013.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Begroting 2014 en de
meerjarenraming 2015-2017 Gewest Gooi en Vechtstreek te behandelen in zijn
vergadering van 29 mei 2013.
Rondvraag:
- De heer Van Hest merkt op dat het papierarm werken, zoals dit jaar ingevoerd,
tot een zekere afstand met de achterban leidt, die hier minder op aangesloten
lijkt. Hij vraagt zich af of er toch niet óók een papieren weg moet worden
bewandeld. Mevrouw Bakker onderschrijft dit, evenals mevrouw Timmerman,
die wijst op de mogelijkheid in de Legesverordening om tegen betaling
papieren setjes te ontvangen. Mevrouw Niekus geeft aan het hier volstrekt niet
mee eens te zijn, haar achterban is juist zeer tevreden over de digitale
informatievoorziening.

-

Burgemeester Roest antwoordt dat er wel begrip is voor de opmerkingen,
maar deze werkwijze in december jl. nu eenmaal is afgesproken en voorlopig
aangehouden wordt. Het is duurzaam, snel en bovendien een deal met de BEL
Combinatie: daar worden geen papieren setjes meer gedraaid, dat komt er nu
voor de griffie bij.
Mevrouw Edel informeert of de mobiele ijsverkoper in het dorp een
vergunning voor zijn activiteiten heeft.
Wethouder de Jong zegt toe dit na te gaan.

Eindtijd: 22.45 uur
Vastgesteld in de vergadering van 20 juni 2013.
Voorzitter,

Commissiegriffier,

Een uitgebreide weergave van de vergadering kunt u vinden op de geluidsopname, te
beluisteren op cd-rom en via de website.
Zw. 24/05/2013

