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1. Opening/vaststelling agenda
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De agenda
wordt conform vastgesteld.
2. Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering d.d. 22 september 2011
De lijst met adviezen en conclusies wordt ongewijzigd vastgesteld, met dien verstande, dat bij de
afwezigen alsnog de naam van mevrouw I.H. Hentenaar-Messcher wordt vermeld.
Naar aanleiding van:
Mevrouw Brakel vraagt n.a.v. agendapunt 8.4 of de raad nog nadere informatie krijgt over de
resultaten van de enquête zwembad De Biezem.
Mevrouw Kromme meldt n.a.v. punt 6, Rondvraag, dat de straatverlichting Noolseweg nog
steeds defect is.

Mevrouw Bakker vindt het uit een oogpunt van milieu onnodig om sheets van een presentatie
ook nog uitgeprint te voegen bij de betreffende Lijst van adviezen en conclusies. Enkele andere
commissieleden ondersteunen dit.
De voorzitter zegt dat dit in het presidium besproken kan worden.
3. Mededelingen
Wethouder Van der Zwaan deelt mee dat onlangs 11 wethouders uit de regio en enkele
instanties hebben vergaderd over het ‘totale sociale gebeuren’. Hierbij is expliciet onder
begeleiding van Ernst&Young gesproken over hoe om te gaan met de Wet Werk en Vermogen.
In januari zullen er voor de raden twee sessies worden gehouden over hoe uitvoering aan deze
wet zal worden gegeven. Mogelijk komt er ook nog een korte memo. Voorts maakt hij melding
van de roofoverval die onlangs op de Noolseweg heeft plaatsgevonden. Die overval heeft grote
impact gehad op de betrokken slachtoffers. De politie heeft hier een team van 15 rechercheurs op
gezet.
Wethouder de Jong deelt mee dat de gemeente alle lopende gelden bij de Bank Nederlandse
Gemeenten heeft uitstaan en dat daarmee op dit moment geen risico wordt gelopen. Er staat ook
geld uit bij de ABN/AMRO. De ontwikkelingen worden goed in de gaten gehouden.
4. Programmabegroting 2012-2015 (incl. Subsidies 2012)
Het is de bedoeling dat (met name) instellingen kunnen inspreken inzake te verlenen subsidies; de
voorstellen en documenten zelf worden behandeld in een aparte raadsvergadering op vrijdag 4
november 2011.
Inspreker:
De heer Wim Zwaal (directeur Gooische School) maakt zich zorgen over de schoolgaande
kinderen indien er geen halt wordt toegeroepen aan bepaalde bezuinigingen. Hij constateert
komend schooljaar een bezuiniging van € 7.300 op het beleid kwaliteitverhoging en een
bezuiniging van € 7.900 op onderwijsbegeleiding. Hij maakt zich ernstige zorgen hierover en
vraagt om een heroverweging. Het gaat hier niet om leuke extra’s in het onderwijs maar om
essentiële zaken waardoor het primaire onderwijsproces in de knel kan komen. Zo zal
bijvoorbeeld remedial teaching niet meer mogelijk zijn.
Conclusie: de inbreng van de inspreker wordt betrokken bij de begrotingsbehandeling op
4 november.
5.

Raadsvoorstellen

5.1 Najaarsnota 2011 (58)
Wethouder De Jong merkt op dat de najaarsrapportage ‘glad loopt’. Er is een uitzondering voor
het bedrag van € 50.000 Singer dat uit de algehele reserve komt. Voorts deelt hij mede dat in de
BEL-organisatie de pensioenpremies omhoog zijn gegaan, hetgeen pas onlangs bekend is
geworden. Het gaat om een bedrag van ca een ton dat dus nog niet is verwerkt.
In zijn algemeenheid wordt de najaarsnota als een helder en duidelijk stuk ontvangen. Maar alle
commissieleden hebben over een aantal onderwerpen uit de nota vragen en willen daarover een
verduidelijking.
Beide wethouders alsmede de heer De Haar beantwoorden de vragen of geven een nadere
toelichting. Hierbij komt ondermeer het volgende aan de orde.
Voor het herstraten van het Tabakspaadje is een bedrag van € 25.000 subsidie ontvangen. De
totale kosten herstraten bedragen echter € 40.000. Kosten leerlingenvervoer zijn verplichte
uitgaven.
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Twee leerlingen wonen buiten de regio en dit maakt het extra kostbaar, het betekent een
verhoging met een bedrag van € 25.000. De medewerker interne controller is iemand van SozaHBel. De vraag of er voor het verplicht vervoer van leerlingen in het speciaal onderwijs en
leerlingen in het bijzonder onderwijs twee afzonderlijke budgetten zijn kan niet onmiddellijk
worden beantwoord. Hiervoor wordt navraag gedaan bij de uitvoerende instantie SozaHBel.
Het deel van het kermisterrein met het slechtste wegdek wordt nu eerst opgeknapt; de kosten
kunnen niet meer op de aannemer die destijds het kermisterrein heeft heringericht, worden
verhaald. In november of december hoopt het college de bestuursopdracht inzake het
bestaansrecht van het theater Singer in de raad te bespreken. Zoals dinsdag al gemeld in de
commissie R&I valt het project gebiedsvisie Caliskamp qua financiën negatief uit. Het college
beraadt zich nader hierover. Op dit moment is men bezig met de aanbesteding van het project
woningbouw Smeekweg. Er wordt ruim anderhalf miljoen besteed aan sociale zaken. De grootste
kostenpost vergt de Wet Buig (Wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorzieningen aan
Gemeenten). Vanwege extra kosten in verband met sociale uitkeringen, kosten die voor rekening
van de gemeente blijven, ontstaat er thans een overschrijding van € 60.000.
Naar aanleiding van de tekst over de HOV-lijn ontstaat er een discussie over wat de raad precies
op 24 november 2010 heeft besloten. Hierbij gaat het om de vraag of Laren een voorbehoud
inzake de instemming met het tracé heeft gemaakt, namelijk mits aan de tracéwens van Blaricum
tegemoet wordt gekomen. Mevrouw Binckhorst geeft hierover uitsluitsel via een tekst op haar
mobiel uitsluitsel.
Tekst besluitenlijst 24-11-10: Het voorstel inzake het voorkeurstracé HOV busbaan Huizen-Hilversum is door
de raad- 13 vóór, 1 tegen- vastgesteld. Daarbij is door de meeste raadsleden –naast de Larense voorwaarden uit lid 4
van het voorstel- een stemverklaring gegeven waarbij het college met name wordt verzocht zich in te spannen om de
doorvoering van eventueel door Blaricum of Huizen gewenste wijzingen in het tracé te bevorderen (het college zal deze
inspanning indien mogelijk ook doen).

Vervolg van de beantwoording.
Omdat er bepaalde geplande investeringen niet zijn uitgevoerd, zijn er in overleg met de
betreffende afdeling Aanleg en beheer zaken naar voren gehaald, onder andere (onderhoud aan)
de openbare verlichting. In SozaHBel is het project Meewerken gestart als proef. De proef is
redelijk succesvol. De overschrijding ad € 50.000 Singer is het gevolg van het raadsbesluit van 29
juni 2011. Het Wegenbeheersplan wordt zo veel mogelijk in eigen beheer uitgevoerd.
In tweede termijn doet de heer Druncks de suggestie om schades aan het openbare wegdek die
worden veroorzaakt door uitvoering van projecten, niet meer ten laste van de gemeente te laten
maar als verhaalskosten op te nemen in het project zelf. Dit zou vast beleid moeten worden.
Wethouder De Jong vindt het een goede suggestie en zal zeker de mogelijkheid onderzoeken.
De vraag van mevrouw Kromme over het aantal bezwaarschriften tegen de OZB-heffing in 2011
mede in vergelijking met het aantal in 2010 en 2009, wordt nog vóór de begrotingsvergadering
van 4 november uitgezocht.
Advies: de commissie adviseert de raad om het voorstel in zijn vergadering te behandelen.
5.2 Evaluatie pilotproject jeugd- en jongerenwerker en mobiel jeugdhonk periode mei
2010 mei 2011 (55)
Het voorstel wordt door de commissie behandeld. Er worden over een aantal zaken met
betrekking tot de evaluatie vragen gesteld en door wethouder Zwaan beantwoord. Zo wil men
nadere uitleg over de samenwerking tussen de jongerenwerker en de politie die verbeterd dient te
worden, de vraag waarom de kosten huur van de Bus van € 19.000 in 2010 naar € 9.000 zijn
gedaald.
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Enkele fracties roepen op tot het realiseren van een vast jeugdhonk (D66, Liberaal Laren).
Genoemd worden een locatie onder het gemeentehuis, of realisering binnen het WSI-project.
De fractie van het CDA is content met een tijdelijk project. Daarentegen vindt de fractie van de
PvdA dat thans gesproken kan worden van een vast project en geen pilotproject. Mevrouw
Bakker meent dat de bus er niet uitziet. Deze past niet in de beeldkwaliteit van Laren.
De fractie van Larens Behoud roept op tot het maken van een beleidsstuk waarin ook
prestatieafspraken met de jongerenwerker moeten worden opgenomen.
Wethouder Van der Zwaan die ingaat op vragen en opmerkingen, deelt ondermeer mee dat de
jongerenwerker geen ontslag heeft gekregen maar dat zijn contract niet is verlengd. Hij meldt dat
het realiseren van een vast jeugdhonk niet eenvoudig is. Het is de raad vorig jaar niet gelukt. Het
college kijkt wel naar de haalbaarheid hiervan maar veelal zijn er problemen met omwonenden
indien een bepaalde locatie op het oog is. Het college opteert ook voor een vast honk, indien
haalbaar maar voelt niets voor ellenlange procedures tot en met de Raad van State. De politie had
problemen met de samenwerking met de vorige jeugdwerker. Dit wordt meegenomen in het
signaleringsoverleg. Verder wordt benadrukt dat er wel degelijk prestatieafspraken met de
jeugdwerker zijn gemaakt. Mevrouw Binckhorst meldt dat de bijstelling van het subsidie naar
beneden geen gevolgen heeft voor de uitvoering van het jeugdproject.
Advies: de commissie adviseert de raad om het voorstel in zijn vergadering te behandelen.
5.3 Treasurystatuut Laren 2011 (57)
Zonder discussie wordt met dit voorstel unaniem ingestemd.
Advies: de commissie adviseert de raad om het voorstel in zijn vergadering te behandelen.
6. Rondvraag
Mevrouw Bakker zegt een ernstige klacht te hebben ontvangen van iemand die pas geopereerd is
en die (in het kader van sociale zaken) van het kastje naar de muur werd gestuurd.
De voorzitter geeft mevrouw Bakker mee om de details van deze zaak met de wethouder op te
nemen.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur en dankt alle aanwezigen voor hun inbreng.
Vastgesteld in de vergadering van de commissie Maatschappij&Financiën van 17 november
2011.

De commissiegriffier,

De voorzitter,
LIJST VAN TOEZEGGINGEN

Datum
20-10-‘11

Toezegging
Portefeuillehouder
Onderzoek om schades aan openbare wegen De Jong
te verhalen op de betreffende projectontwikkelaar

20-10-’11

Opgave van het aantal bezwaarschriften
OZB in 2011 in relatie tot het aantal in
2010 en 2009
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