Lijst Adviezen en Conclusies commissie Maatschappij&Financiën Laren vergadering 19
juni 2014
Aanwezig: Désirée Niekus, Bart de Nie (agendapunten 5.1 en 5.2) en Evert de Jong
(agendapunt 5.3) (VVD), Ingrid Hentenaar-Messcher en Peter Calis (Larens
Behoud), Anne Visser en Rick Snoek (Liberaal Laren), Maria KlingenbergKlinkhamer en Erwin van den Berg (CDA), Marja Bakker en Paul Streefkerk
(plv.) (PvdA), Ellen van Dorst-Brakel en Marten de Jonge (D66)
Voorzitter: Nico Wegter (D66)
Afwezig : B&W
: wethouder Tijmen Smit (Larens Behoud), wethouder Leen van der Pols (CDA)
Overigen : Rob Ellermeijer en Ronald Regelink (accountantsbureau Ernst&Young), Ali
Dekker (beleidsmedewerker sociaal domein BEL Combinatie), Theo de Haar
(controller gemeente Laren)
Cie.griffier: Teun Zwemmer
De raadscommissie M&F Laren heeft in zijn vergadering van 19 juni jl. de volgende zaken
behandeld:









De commissie heeft bij aanvang de volgorde van de agenda gewijzigd. Omdat
behandeling van de jaarstukken van de BEL Combinatie goed aansluit bij de
behandeling van de jaarstukken van de gemeente Laren (5.1) worden deze zaken
achter elkaar behandeld: behandeling van de jaarstukken BEL wordt dan agendapunt
5.2, de Informatienota sociaal domein wordt mitsdien 5.3.
De commissie heeft de Lijst adviezen en conclusies van zijn vergadering d.d. 21 mei
2014 vastgesteld. N.a.v. wijst Peter Calis op de openstaande toezegging om nadere
informatie over de financiële afwikkeling van het Brinkhuis. Wethouder Leen van der
Pols geeft aan hij dit vóór 1 juli a.s. hoopt af te ronden en dus ook te delen met de
raad.
Maria Klingenberg informeert n.a.v. wanneer de uitgestelde behandeling van de
intentieovereenkomst Singer wordt gepland, zij had dit deze maand verwacht.
Wethouder Tijmen Smit antwoordt dat beoogd wordt om dit in september a.s. aan de
commissie voor te leggen.
Wethouder Tijmen Smit deelt mee dat er dinsdagavond a.s. inspraakavonden zijn voor
zowel de omwonenden van Plein 1945, inzake ‘Lekker Laren/ Sonny’s Inc’
(Brinkhuis, 17.00 uur) als voor omwonenden van Singer, inzake het voorontwerp
bestemmingsplan (Singer, 16.00 uur).
Bij het agendapunt ‘Meldingen uit het Regionaal Portefeuillehoudersoverleg Sociaal
Domein’ zijn geen mededelingen.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Jaarstukken 2013 te bespreken in zijn
vergadering van 25 juni 2014. In zijn toelichting wijst accountant Rob Ellermeijer
onder meer op de bijgesloten zgn. Sisa-verklaring, waarmee verantwoording aan het
Rijk wordt afgelegd, de afname van de algemene reserve, het goede
weerstandsvermogen, en het vooruitzicht dat het Rijk vanaf 2016 vennootschapsbelasting gaat heffen op economische activiteiten van de gemeente (in ieder geval
grondexploitatie, maar ook de exploitatie van een zwembad zou daaronder kunnen
vallen). Aandachtspunten zijn inkoop- en aanbesteding, en de incasso/ debiteurenadministratie, maar qua accountancy vallen deze zaken binnen de marges van de
controleverklaring.





Een aantal fracties geeft aan toch moeite te hebben met het feit dat niet duidelijk is wat
precies de invloed is van de affaire rond de debiteurenadministratie op de jaarrekening
2013 (Marten de Jonge geeft daarbij aan dat zijn fractie daarom vooralsnog geen
decharge kan verlenen). Voorts informeert men naar de eerder verschenen
managementletter van de accountant (o.a. Bart de Nie), het tekort (blijft het hierbij?)
bij Hart van Laren (Paul Streefkerk), het tekort op de exploitatie van het gemeentehuis
(Erwin van den Berg), de stand van zaken rond de invordering van precariorechten
(Peter Calis), en stelt het begrotingsbeheer in het algemeen en het putten uit de
algemene reserve in het bijzonder ter discussie (Anne Visser).
De accountant geeft onder meer aan dat het begrotingsbeheer in technische zin
akkoord is, en verder uiteraard een politieke discussie moet zijn, en de overschrijding
van bevoegdheden t.a.v. de debiteurenadministratie qua accountancy een incident is,
voor het overige blijft het binnen de marges.
De wethouder vult aan dat hij de management letter in het vervolg –in het juiste
perspectief geplaatst- met de raad zal delen, het absoluut de inzet van het college is dat
het tekort bij Hart van Laren niet groter wordt, en wat betreft precario in september
a.s. een uitspraak in het lopende geding is te verwachten (waartegen vervolgens weer
beroep mogelijk is, dus het blijft zaak om hier voorzichtig mee om te gaan). Theo de
Haar geeft aan dat het tekort op de exploitatie van het gemeentehuis vooral een gevolg
is van de latere oplevering van het gebouw, het feit dat huurders het gebouw daardoor
later zijn gaan gebruiken en dus huur betalen, en de voorkant van het gebouw duurder
is uitgevallen.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Zienswijze Jaarrekening 2013 en
Begroting 2015 BEL Combinatie te bespreken in zijn vergadering van 25 juni 2014.
Daarbij zegt de wethouder toe na te gaan of de opmerking over de RUD in de
begroting 2015 mogelijke uitbesteding van vergunningen en handhaving betekent.
De commissie heeft het voorstel Informatienota sociaal domein uitgebreid behandeld.
Joke de Ruiter van de Wmo-raad spreekt bij dit onderwerp in en wijst op het verstrekte
advies m.b.t. de Informatienota. In relatie hiertoe vraagt zij onverminderd aandacht
voor de insteek om alle beleidsinstrumenten toch vooral te bekijken vanuit het
perspectief van de cliënt, daarvoor doen we het tenslotte. Tevens het verzoek om de
Wmo-raad vroegtijdig bij alles te betrekken. Voorts geeft zij de suggestie om de
monitoring van het afgelopen jaar Wmo in Laren, die op dit moment wordt opgesteld,
in september voorafgaand aan de commissievergadering te bespreken; op deze manier
wordt de intentie van commissie M&F en Wmo-raad om het contact te intensiveren
ingevuld.
De voorzitter waardeert deze suggestie en geeft aan in de komende tijd dit nog wat
verder uit te werken.
De wethouder schetst nog even de voorbereiding van deze nota en benadrukt dat bij
alle theorie ‘de mens’ en zijn hulpvraag centraal staat. Voorts wordt de door de Wmoraad gevraagde verbetering van de (huidige) toegang opgepakt en geschiedt alles
uiteraard in nauwe samenwerking met de Regio en SozaHBEL. Middels dit voorstel
vraagt het college bekrachtiging van enkele cruciale uitgangspunten voor het sociaal
domein, plus van de later verstrekte memo’s over CHT en gevolgen van de
meicirculaire/Gemeentefonds.

Vrijwel alle fracties geven aan grote waardering voor de Informatienota te hebben,
maar op onderdelen zijn er uiteraard nog veel vragen. Onder meer: hoe wordt de
organisatie ingericht, waarom heeft Laren meer jongeren, maar een lager budget voor
de jeugdzorg dan Blaricum (Ellen Brakel), uitwerking privacy-bescherming en
klachtrecht (Ingrid Hentenaar), invulling van het leggen van de regie bij (juist op hulp
aangewezen) inwoners (Anne Visser), komt alles dit jaar echt tijdig op orde (Erwin
van den Berg), de verhouding tussen de uitkering Gemeentefonds en de werkelijke
kosten (Maria Klingenberg) en in het verlengde hiervan de mogelijke spanning tussen
de (afgekaderde) verstrekking van middelen door het Rijk en de rechtszekerheid van
hulpaanvragers /openeinde-regeling (Evert de Jong), het belang van andere
hulpbehoevenden dan alleen ouderen om lang zelfstandig te kunnen wonen en de
belangrijke functie van het Brinkhuis op welzijnsgebied (Marja Bakker). Désirée
Niekus geeft aan toch wat teleurgesteld te zijn over de nota en wijst op de vaak
achterhaalde informatie, en de vele vragen die er nog steeds zijn. Een daarvan is de
contractduur (8 jaar) met de instellingen en voorts de precieze invulling van de
aansluiting van Eemnes en de ervaring met de proeftuinen.
De wethouder beaamt dat het inderdaad niet is gelukt om een actueler en uitgebreider
stuk te maken, vandaar ook de afzonderlijke en late toezending van extra memo’s.
Vervelend, maar de werkelijkheid laat zich niet dwingen. Hij erkent voorts dat het
beleggen van regie op het eigen probleem van de inwoner lastig kan zijn en uiteraard
een grens heeft, maar wel strookt met het uitgangspunt dat het er niet om gaat waar
iemand recht op heeft, maar wat iemand nodig heeft. En dat kan betrokkene het best
zelf aangeven. Ali Dekker vult onder meer aan dat niet zozeer het aantal jongeren,
maar de residentiële/crisisopname bepalend is voor het budget, de inrichting van de
organisatie thans nog onbekend is, maar uiteraard in de komende weken duidelijk
moet worden, aan zowel privacybescherming als klachtrecht –beide zeer belangrijkwordt gewerkt, het er ondanks geluiden in de landelijke politiek over uitstel naar
uitziet dat alles vanaf 1 januari a.s. doorgaat, er inderdaad niet volledige duidelijkheid
is over de mate waarin de financiering van hulp geheel gedekt is (je weet niet precies
hoeveel mensen hoe lang welke hulp nodig hebben), maar op basis van de huidige
gegevens van cliënten én de cijfers uit de meicirculaire inmiddels wel een behoorlijke
inschatting kan worden gemaakt. Natuurlijk ligt het belang van zelfstandig wonen niet
exclusief bij ouderen, maar ook bij bv. jonge gehandicapten en de rol van het
Brinkhuis op welzijnsgebied is evident. Eemnes doet inmiddels volledig mee, maar dat
betekent uiteraard wel een (ambtelijke) inhaalslag, er ligt inmiddels in de Regio een
advies om de contractduur terug te brengen van 8 naar 2 jaar, van de ervaring met de
proeftuinen zal later nog verslag volgen. En voorts zij nog eens opgemerkt dat voor
huidige cliënten c.q. aanvragers in 2015 overgangsrecht geldt.
Wat betreft de financiering van de ambtelijke voorbereiding en ondersteuning t.b.v.
het sociaal domein in de BEL komt overigens nog een aangepast Plan van Aanpak
naar de raden.
Wethouder Leen van der Pols vult nog aan dat hij inmiddels benoemd is tot lid van het
AB van de Tomingroep en dat er in september a.s. een lokale keuzenota aan de raad
wordt voorgelegd.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Informatienota sociaal domein te
bespreken in zijn vergadering van 25 juni 2014.



Rondvraag:
- Erwin van den Berg informeert n.a.v. de lijst openstaande toezeggingen of het
ingekomen stuk van de provincie over het gemeenschappelijk financieel
toezichtkader 2014 de aandacht van de wethouder heeft en onder meer bij de
volgende jaarrekening wordt betrokken.
De wethouder antwoordt dat hij hier zeker rekening mee zal houden. Nadere
informatie over de afdoening volgt ook nog via de lijst openstaande
toezeggingen.
- Ingrid Hentenaar geeft aan de late toezending van aanvullende stukken –soms
op de middag voor de vergadering- erg vervelend te vinden. Met begrip voor
druk op werkprocessen en actualiteit verzoekt zij hier rekening mee te houden.
- Ellen Brakel verwijst naar de ingekomen brief van de heer Poldermans over
jongerenactiviteiten in het dorp (en wijst op bv. breakdanceavonden in het
Brinkhuis), en vraagt of er een overzicht is van koopsommen t.b.v. pensioenen
van (voormalige) collegeleden.
Wethouder Leen van der Pols antwoordt dat hij nog zal terugkomen op de
jongeren-activiteiten, waarbij ook de jeugdburgemeester wordt betrokken, en
wethouder Tijmen Smit geeft aan dat hij de vraag over de pensioenen nader zal
uitzoeken.

Eindtijd: 22.50 uur
Vastgesteld in de vergadering van 18 september 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. 20/06/2014

