Lijst Adviezen en Conclusies commissie Maatschappij&Financiën Laren vergadering 11
december 2014
Aanwezig: Désirée Niekus en Evert de Jong (VVD), Ingrid Hentenaar-Messcher en Peter
Calis (Larens Behoud), Jacqueline Timmerman-Hamers (plv.) en Anne Visser
(Liberaal Laren), Maria Klingenberg-Klinkhamer en Carel van Hest (plv.)
(CDA), Marja Bakker-Snoeij en Patriek Kerkhoff (vanaf 19.30, agendapunt 5.1)
(PvdA), Ellen van Dorst-Brakel en Noud Bijvoet (plv.) (D66)
Voorzitter: Nico Wegter (D66)
Afwezig : B&W
: wethouder Tijmen Smit (Larens Behoud), burgemeester Elbert Roest
Overigen : Ali Dekker (projectleider Sociaal Domein BEL Combinatie), Theo de Haar
(controller gemeente Laren), Ingrid Stam en Jeroen Bigot (beleidsmedewerkers
SoZa HBEL), Lydia Hoogendoorn, Dennus Ligter en Jurgen van Nimwegen
(beleidsmedewerkers Maatschappelijke Ontwikkeling BEL Combinatie), Barbara
Boerlijst (beleidsmedewerker HRM BEL Combinatie)
Cie.griffier: Teun Zwemmer
De raadscommissie M&F Laren heeft in zijn vergadering van 11 december jl. de volgende
zaken behandeld:







De commissie heeft de Lijst adviezen en conclusies van zijn vergadering d.d. 20
november 2014 vastgesteld. N.a.v. merkt Noud Bijvoet op, dat naar zijn mening het
nog benodigde bedrag voor Singer niet 1 maar 2 miljoen euro bedraagt.
Burgemeester Elbert Roest geeft aan dat wethouder Leen van der Pols helaas
verhinderd is wegens een studiereis (sociaal domein) naar Zweden en hij zijn
portefeuille waarneemt.
Wethouder Tijmen Smit deelt mee dat inmiddels bekend is dat de gemeente subsidie is
toegekend t.b.v. wifi in het dorp; hij zal samen met de ondernemers bekijken hoe dit
verder handen en voeten zal worden gegeven.
Voorts refereert hij aan het recente gesprek met de Provincie over de (wijziging van
de) Programmabegroting; maandag a.s. is daarover een extra raadsvergadering en een
van de aspecten daarbij betreft het verminderen of beëindigen van subsidierelaties
door de gemeente, maar niet dan nadat daarover met betrokkenen in goed gesprek is
gegaan.
Tevens wil hij hierbij –zoals afgesproken- de commissie polsen wat haar gevoelens
zijn bij het verlenen van vergunning voor een extra bovenregionaal evenement, en wel
de Gooische Run. De meeste fracties reageren positief, waarbij enkelen aangeven eerst
nog afstemming met de fractie te willen plegen. (De wethouder zal een mail sturen,
waarop door elke fractie gereageerd kan worden Zw)
Er zijn geen ‘Meldingen uit het Regionaal Portefeuillehoudersoverleg Sociaal
Domein’.
Het voorstel Participatievisie en –verordeningen is uitgebreid behandeld. Bij dit
agendapunt is ingesproken door mevrouw Joke de Ruiter. Zij doet dit voor het laatst
als voorzitter van de Wmo-raad Laren en de commissievoorzitter dankt haar namens
de commissie voor haar jarenlange inzet, deskundigheid en betrokkenheid.
Zij dankt de commissie voor de altijd fijne ontvangst en samenwerking, en geeft m.b.t.
het voorstel aan dat in het vervolg vanuit elke Wmo-raad in het HBEL-gebied twee
leden worden afgevaardigd om tezamen met de Cliëntenraad HBEL een gezamenlijk
advies uit te brengen.









Alle fracties kunnen instemmen met de visie en de verordeningen. Er zijn al veel
voorlichtingsbijeenkomsten geweest, de Cliëntenraad heeft positief geadviseerd en er
is een uitstekende ‘Zorgkrant’ uitgebracht. Larens Behoud kondigt een amendement
aan m.b.t. het aspect ‘tegenprestatie’, men ziet hier liever ‘aanbieden en stimuleren’.
Waarnemend portefeuillehouder Elbert Roest geeft aan dat ‘maatwerk’ het
uitgangspunt is geweest bij het opstellen van al deze documenten (en ook straks bij de
uitvoering ervan), ambtelijk wordt onder meer aangevuld dat een eerste echte
evaluatie is voorzien voor begin 2016 (maar bij duidelijk herkenbare ‘ontsporingen’
natuurlijk eerder wordt ingegrepen), het regime m.b.t. op te leggen boetes wettelijk is
geregeld en de bepaling in de verordening betrekking heeft op sancties van de
gemeente bij herhaling (waarbij conform een recente uitspraak van de Centrale Raad
uiteraard wel rekening wordt gehouden met specifieke omstandigheden), en de
voorlichting aan mensen met een bestaande uitkering over de ‘switch’ naar de nieuwe
wetgeving vroegtijdig is gestart.
De commissie adviseert de raad om het voorstel te behandelen in zijn vergadering van
17 december 2014.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Begrotingsopzet Sociaal Domein te
behandelen in zijn vergadering van 17 december 2014. Vrijwel alle fracties hebben
aangegeven dat het om een flinke post van de gemeentebegroting gaat en informeren
naar evaluatie en monitoring. Wethouder Tijmen Smit geeft aan dat wordt ingezet op
toepassing van planning&control-instrumenten na 1januari a.s. en er een rapportage
over de eerste 3 maanden van 2015 komt. Ali Dekker geeft aan dat zij enkele
technische vragen over het budget genoteerd heeft en deze later schriftelijk zal
beantwoorden. Tevens geeft zij aan dat middels dit document inderdaad doelen en
indicatoren worden vastgesteld, er 3 of 4 outcome-criteria conform de medio dit jaar
aangenomen motie zijn opgenomen (behalve ‘no show’) en zij verwijst nog eens naar
de in november verspreide memo over de nieuwe begrotingsopzet.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Verordening materiële en financiële
gelijkstelling onderwijs gemeente Laren te behandelen in zijn vergadering van 17
december 2014.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs gemeente Laren 2015 te behandelen in zijn vergadering van 17
december 2014.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Preventie- en Handhavingsplan
alcoholmatiging jeugd in Gooi&Vechtstreek, Gemeente Laren 2015-2016 te
behandelen in zijn vergadering van 17 december 2014. Tijdens de discussie over dit
punt komt een recent onderzoek over het effect van alcoholgebruik op jeugdigen ter
sprake, waaruit zou blijken dat de schade ‘minder erg’ is dan gedacht (uiteraard
gerelateerd aan de kaders en uitgangspunten van het onderzoek). STAP en Trimbos
hebben daarop gereageerd, hetgeen door de burgemeester aan de commissie zal
worden toegezonden. Hij zal nog nagaan of en hoe dit ook aan sportinstellingen kan
worden gezonden. Aandachtspunt is voorts onder meer dat de bekostiging t/m 2016
loopt en dus tijdig bepaald moet worden of we ermee doorgaan.
De commissie adviseert de raad om het voorstel werkkostenregeling te behandelen in
zijn vergadering van 17 december 2014. Met de kanttekening dat invoering van de
regeling níet budget-neutraal is (kosten € 33.000,--) en er een brief aan de
Belastingdienst is gezonden, waarin er op wordt gewezen dat het relatief kleine
apparaat van de gemeente door de BEL-constructie zwaarder wordt belast dan een
grotere gemeente, hetgeen niet geheel terecht lijkt; de reactie wordt afgewacht.



Het voorstel Instellen Ondernemersfonds is uitvoerig besproken (na te luisteren via de
geluidsopname van de vergadering). Een korte samenvatting van de inbreng van de
(10) insprekers en behandeling door de fracties: de heer A. Oostvogel (Bijzonder
Laren) schetst de historie rond vorige enquêtes en de opmaat naar dit raadsvoorstel; hij
geeft onder meer aan dat inmiddels sprake is van een dorpsfonds (ook
maatschappelijke ondernemingen dragen bij) en hij is zeer verheugd dat het fonds
bijna een feit is. De heer H. Lammersen is inwoner van Laren en houdt zich al lange
tijd bezig met projecten en fora op het gebied van het leefbaar houden van
binnensteden; naar zijn mening is een dorpsfonds het meest preferabele middel om de
gestelde doelen (óók inspiratie voor en cohesie in het dorp) te bereiken. De heer M.
van der Pol heeft een winkel in de Naarderstraat en is enthousiast over dit initiatief; hij
hoopt dat de leuke initiatieven die reeds in zijn winkelstraat tot stand zijn gekomen, nu
‘dorpsbreed’ tot stand kunnen worden gebracht. De heer L. Veltmeijer heeft een
meubelmakerij aan het Zevenend en wijst erop dat het voorstel niet over een
dorpsfonds maar een ondernemersfonds gaat, en geeft onder meer als bezwaren (tegen
het voorstel, initiatief is prima) dat er geen of tenminste onjuist gepeild draagvlak is
(‘wie niet reageert, stemt in’), de stichtingsvorm weinig democratisch is (vereniging is
geschikter, bovendien is er geen duidelijke visie, plan met begroting) en er geen
sprake mag zijn van verschuiving van gemeentelijke lasten aan ondernemers (allen
criteria van de KvK). De heer E. Spetter is enthousiast over het voorstel en heeft veel
mensen gesproken die het steunen; hij pleit ervoor om met elkaar daadwerkelijk
‘bijzonder Laren’ te zijn. De heer H. Kuperus is voorzitter van Bijzonder Laren en is
enthousiast en bereid om met een nieuw, 7-koppig bestuur, er alles aan te doen om dit
initiatief te laten slagen. Hij geeft desgevraagd aan dat naast de pijlers van het oude
bestuur (digitale aanwezigheid, nieuw bestuur, kerstverlichting), er vertegenwoordiging richting detailhandel, horeca en maatschappelijke ondernemingen is, en met al
deze geledingen wordt overlegd over plannen en invulling van het budget. De heer J.
Ten Kroode is eigenaar van een winkelpand in Laren; naast de vraag waarom ook
eigenaren (in relatie tot huurders) moeten betalen zet hij ook forse kanttekeningen bij
de aspecten (peilen van) draagvlak en rechtsvorm (stichting hoeft nauwelijks
verantwoording af te leggen) en doet de suggestie van een nieuwe, gedegen, peiling.
De heer J. van Wijngaarden verwijst naar een recent artikel in het Larens Journaal en
pleit voor behoud van de kermis (in deze omvang) in Laren. Mevrouw H. Wouters
heeft een restaurant in de Naarderstraat en heeft grote bezwaren tegen het voorstel (zie
aangehechte bijdrage). Mevrouw C. Calis zet eveneens vraagtekens bij het voorstel,
met name de wijze van peilen van het draagvlak en het ontbreken van een officieel
karakter; het zou op vrijwillige basis moeten.
Vervolgens heeft de commissie zich uitvoerig over het voorstel gebogen.
Opmerkingen daarbij waren onder meer: goed initiatief, maar nog eens kritisch kijken
naar de hoogte van het bedrag (VVD), omarming van het fonds, maar vraagtekens bij
het draagvlak en hoogte bedrag, waarom gaan gebruikers niet betalen (D66), initiatief
is mooi, maar moeite met draagvlak en rechtsvorm, kan in deze vorm niet instemmen
met het voorstel (PvdA), ondeugdelijk voorstel waar het draagvlak (met een door de
wethouder ondertekende brief), rechtsvorm, en hoogte van het bedrag betreft; niet rijp
voor behandeling in raad (Liberaal Laren), uitstekend initiatief, maar de meermaals
aangedragen kanttekeningen wel goed uitzoeken, desnoods kost dat meer tijd (CDA),
en het centraal stellen van de bedoeling van het voorstel: nu is het momentum om dit
te realiseren, niets doen is geen optie; over de vorm en uitwerking kan nader overleg
met Bijzonder Laren volgen (Larens Behoud).






Wethouder Tijmen Smit geeft onder meer aan dat hij inderdaad de brief ondertekend
heeft, omdat hij groot voorstander is van het initiatief; het peilen van draagvlak
weliswaar lastig is, maar in deze vorm niet ongebruikelijk en met de beste bedoelingen
is gedaan; OZB bij alle niet-woningen in rekening wordt gebracht, en wat betreft de
rechtsvorm uiteindelijk de meest geschikte vorm gekozen moet worden. In tweede
termijn wordt door diverse fracties onder meer nog aangevoerd dat juridische zaken
tegen de gemeente zoveel mogelijk voorkomen moeten worden, en de voorzitter doet
de suggestie om nog een financieel/juridische analyse van het stuk te laten plegen,
inclusief het door de PvdA ingebrachte voorstel om onderdeel 3 van het raadsvoorstel
te laten vervallen dan wel duidelijk te amenderen. Bij de tweede ronde van de
insprekers benadrukken c.q. vullen zij hun eerdere standpunt aan. De heer A.
Oostvogel merkt op dat het overigens gaat om een Stichting Dorpsfonds in oprichting
(en dus niet de Stichting Ondernemersfonds Laren; dit maakt een amendement van het
voorgestelde raadsbesluit in ieder geval op dit punt noodzakelijk Zw). De commissie
adviseert de raad uiteindelijk om het voorstel Instellen Ondernemersfonds te
behandelen in zijn vergadering van 17 december 2014; met daarbij de aantekening dat
Liberaal Laren hier tegen is en de overige fracties nadrukkelijk een geamendeerde
versie voor ogen hebben (met name aspecten rechtsvorm en hoogte bedrag).
De commissie adviseert de raad om het voorstel Belastingverordeningen te behandelen
in zijn vergadering van 17 december 2014. Met de aantekening dat zowel de
behandeling van het raadsvoorstel wijziging Programmabegroting 2015-2018 tijdens
de extra raadsvergadering van 15 december 2014 als definitieve besluitvorming over
het Ondernemersfonds uiteraard van invloed zijn op de uiteindelijke versie van de
Verordening Onroerende-zaakbelasting. Voorts heeft de wethouder op vragen van de
PvdA onder meer aangegeven dat kostendekkendheid van de hondenbelasting haast
niet is aan te tonen, en in een recente memo nader is ingegaan op de GAD-gelden
(vraag D66). Noud Bijvoet meent dat enkele percentages in de Verordening
Onroerende-zaakbelasting niet juist zijn; dit wordt in bilateraal overleg met de
wethouder uitgezocht (met eventueel een notitie aan de commissie).
De commissie adviseert de raad om het voorstel Legesverordening 2015 te behandelen
in zijn vergadering van 17 december 2014.
Rondvraag:
- Ellen Brakel informeert n.a.v. het bericht over Maggy Lekeux of de andere
scouting ook een dergelijke subsidie heeft gehad.
Wethouder Tijmen Smit geeft aan dat het hier geen subsidie betreft, maar een
vergoeding van verhuiskosten, die in dit specifieke geval is toegekend.

Eindtijd: 23.25 uur
Vastgesteld in de vergadering van 19 februari 2015.

Voorzitter,

Commissiegriffier,

(Een uitgebreide weergave van de vergadering kunt u vinden op de geluidsopname, te
beluisteren op cd-rom en via de website)
Zw. 12/12/2014

