Lijst Adviezen en Conclusies commissie Maatschappij&Financiën Laren vergadering 21
maart 2013
Aanwezig: mevrouw M. Polano (plv.) (VVD), mevrouw I.H. Hentenaar-Messcher en de heer
L.B.J. Vos (Larens Behoud), de heer D.J. Sakkers (plv.) (Liberaal Laren), de heer
C.M.A. van Hest (CDA), mevrouw M. Bakker-Snoeij (PvdA), mevrouw E. van
Dorst-Brakel en de heer J.M.A. Juffermans (plv.) (D66)
Voorzitter: mevrouw M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer (plv.) (CDA)
Afwezig : de heer N.G.M. Wegter (voorzitter) (D66), mevrouw D.J.G. Niekus (VVD),
mevrouw C. Edel (PvdA), mevrouw M.C. Kromme (Liberaal Laren)
B&W
: J.W. van der Zwaan (Larens Behoud)
Overigen : mevrouw B. Binkhorst (beleidsregisseur gemeente Laren)
Cie.griffier: de heer T.W. Zwemmer
De raadscommissie M&F Laren heeft in zijn vergadering van 21 maart jl. de volgende zaken
behandeld:








De commissie heeft de Lijst adviezen en conclusies van zijn vergadering d.d. 21
februari 2013 vastgesteld. N.a.v. merkt mevrouw Brakel op dat er gelukkig –na enige
discussie- een ‘honinggevende’ lindeboom wordt geplant in het dorp en geeft voorts
aan dat bij de aangekondigde evaluatie van de camera’s ook moet worden bedacht dat
er in Amersfoort recent enkele juist zijn wéggehaald.
Op een vraag van de heer Van Hest geeft wethouder van der Zwaan aan dat hij zijn
antwoord over de andere benadering van grote projecten niet in het college heeft
gedeeld; hij zal dit alsnog doen.
Wethouder Van der Zwaan doet mededelingen over het recente rapport van de
Voedselbank (hij is in gesprek met Eemnes om een eventueel uitgiftepunt in de BELgemeenten te bespreken), het project ‘Wandelen voor Water’ (basischoolleerlingen uit
groep 7 en 8 wandelen gemiddeld 6 km. met 6 liter water, en dragen zo bij aan
realisering project bouw van een zanddam in Konso, Ethiopië), en onlangs bereikte
overeenstemming met de verzekeraar over uitkering vergoeding brandschade.
Raadsvoorstel Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning: mevrouw Binkhorst
en wethouder Van der Zwaan verzorgen een presentatie over dit onderwerp (zie
bijlage bij deze Lijst), mevrouw de Ruiter (voorzitter Wmo-raad Laren) spreekt in bij
dit onderwerp. Zij vraagt aandacht voor het gevaar dat bestuurlijke processen de
inhoud van deze materie –en dus het belang van cliënten- overstijgen en bevestigt
voorts dat de nieuwe verordening een goede stap vooruit is, waarin de ervaringen van
de laatste jaren zijn verwerkt, met een meer pragmatische insteek (van aanbod- naar
meer vraaggestuurd), zodat de Wmo-raad zijn goedkeuring aan deze verordening
geeft. Wethouder Van der Zwaan geeft desgevraagd onder meer aan dat de raad de
verordening vaststelt en het college de beleidsregels ter uitvoering daarvan, en de
insteek van de verordening inderdaad een andere manier van werken vraagt. De
functie van consulent wordt anders -nog zwaarder (zo krijgt men onder meer een
cursus in het International Classification of Functioning, Disability and Health (CFI)-,
de Wmo blijft een zgn. ‘open eind’ regeling (met dus een zeker financieel risico voor
gemeenten), en is nadrukkelijk géén onderdeel van de decentralisatie, die ook op de
gemeenten afkomt. Alle fracties geven aan waardering voor het voorstel te hebben,
alsmede voor de bijdrage van de Wmo-raad Laren. De commissie adviseert de raad
om het voorstel Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning te behandelen in
zijn vergadering van 27 maart 2013.
Rondvraag:

Er wordt geen gebruik gemaakt van de Rondvraag.
Eindtijd: 21.30 uur.
Vastgesteld in de vergadering van 18 april 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. 22/03/2013

