Lijst Adviezen en Conclusies commissie Maatschappij&Financiën Laren vergadering 18
juni 2015
Aanwezig: Désirée Niekus en Evert de Jong (VVD), Ingrid Hentenaar-Messcher en Peter
Calis (Larens Behoud), Anne Visser (Liberaal Laren), Maria KlingenbergKlinkhamer en Erwin van den Berg (CDA), Marja Bakker-Snoeij en Patriek
Kerkhoff (PvdA), Ellen van Dorst-Brakel en Noud Bijvoet (plv.) (D66)
Voorzitter: Nico Wegter (D66)
Afwezig : Rick Snoek (Liberaal Laren)
B&W
: burgemeester Elbert Roest, wethouder Tijmen Smit (Larens Behoud), wethouder
Leen van der Pols (CDA)
Overigen : Saloua Chaara (beleidsmedewerker SoZa HBEL), Brechje Binkhorst
(beleidsregisseur Laren), Jan-Jelle de Boer (beleidsmedewerker Planning&
Control BEL Combinatie), Dennus Ligter (beleidsmedewerker Maatschappelijke
Ontwikkeling BEL Combinatie)
Cie.griffier: Teun Zwemmer
De raadscommissie M&F Laren heeft in zijn vergadering van 18 juni jl. de volgende zaken
behandeld:








De commissie heeft de Lijst adviezen en conclusies van zijn vergadering d.d. 21 mei
2015 vastgesteld.
N.a.v. informeert Noud Bijvoet wie de redactie voert over de website van de
gemeente; wethouder Tijmen Smit antwoordt dat de afdeling communicatie dit
verzorgt, uiteraard onder verantwoordelijkheid van hemzelf als portefeuillehouder.
Ellen Brakel verzoekt om een korte evaluatie m.b.t. de stand van zaken
decentralisaties sociaal domein. Wethouder Leen van der Pols geeft onder meer aan
dat de projectgroep ontbonden is, en we dus op schema liggen. Maar klaar is het
uiteraard niet; monitoring budgetten loopt, casusoverleg binnen de gemeente en de
HBEL gaat goed, en er is goed contact met de huisartsen.
Burgemeester Elbert Roest deelt mee dat er een aantal ‘injecties’ heeft plaatsgevonden
in de vervuilde grond aan de Torenlaan, alsmede zgn. ‘peilbuizen’ zijn geslagen. De
op die manier in de grond ingebrachte bacteriën moeten nu hun werk gaan doen; het
kan overigens wel even duren voordat er resultaat zichtbaar is.
Voorts deelt hij mee dat er deze middag een vergadering van het AB van het GNR is
geweest, waarbij een aantal ‘sporen’ is benoemd (o.a. governance, plannen
Winsemius, marketingstrategie, bijdragen participanten, solide financiële positie,
overleg met stakeholders) om tot een gedegen plan voor de toekomst te komen;
besluitvorming in de raden van de deelnemende gemeenten is voorzien voor oktober
a.s.
Bij de ‘Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen’ geeft
wethouder Tijmen Smit aan dat hard gewerkt wordt aan de doorontwikkeling van de
GR BEL Combinatie; volgende week gaan stukken naar het AB, vervolgens worden
ze ook aan de raad gestuurd (een actieplan zal ter advies worden voorgelegd). Dit zal
overigens gevolgen hebben voor de begroting, zodat in september a.s. waarschijnlijk
een wijziging daarvan aan de raad wordt voorgelegd.
Er zijn geen insprekers m.b.t. de Kadernota Laren 2016-2019; behandeling ervan volgt
tijdens een afzonderlijke raadsvergadering op maandag 29 juni a.s. (aanvang 19.30
uur).







Het voorstel Zienswijze jaarrekening 2014 en begroting 2016 BEL Combinatie is
uitgebreid besproken (waarvoor zij verwezen naar de geluidsopname van deze
vergadering), waarbij m.b.t. de jaarrekening ’14 door de wethouder onder meer is
geantwoord dat kwetsbaarheid van de organisatie uiteraard niet goed is, maar voor een
smalle, flexibele organisatie met inhuur waar nodig wel veel te zeggen valt, een
kennismaking met de nieuwe accountant in overleg met de griffie gemaakt kan
worden, geconstateerde onregelmatigheden m.b.t. aanbestedingen alleen interne
aanbestedingen betreffen (met name inhuur personeel van derden), die alsnog
gerepareerd kunnen worden, en de deelnemende gemeenten uiteindelijk garant staan in
een eventueel geval van onvoldoende weerstandsvermogen van de BEL.
T.a.v. de begroting ’16 geeft de portefeuillehouder aan dat eventuele risico’s m.b.t. de
vennootschapsbelasting in kaart worden gebracht, de financiële gevolgen van de
decentralisaties niet in de BEL, maar in de gemeentelijke begroting zijn terug te
vinden, de openstaande leningen (en rente) in het kader van treasury terdege
gemonitord worden, een indexering van pensioenpremies en eventueel salarissen in de
al gememoreerde herziene begroting zullen worden verwerkt, onderhoud van het
kantoorgebouw bij een extern bedrijf is belegd, het bedrag voor inhuur van externen
nu erg hoog is i.v.m. de incasso-zaak, de vraag of ingehuurd moet worden niet langer
per team, maar integraal gebeurt, er nader wordt gekeken naar een andere verdeling
van kosten (overhead) tussen de drie gemeenten, en de relatief grote formatie van de
afdeling Control en Financiën óók invordering, heffen en waarderen en juridische
control omvat.
De commissie adviseert de raad om het voorstel te behandelen in zijn vergadering van
24 juni 2015.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Intentiebesluit integratie RBL in
Regio Gooi&Vechtstreek te behandelen in zijn vergadering van 24 juni 2015.
Wethouder Leen van der Pols benadrukt dat het een intentie betreft, en geeft op
verzoek van Maria Klingenberg aan dat de Laar&Berg school in dit traject wordt
meegenomen.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Omniumscholen te behandelen in zijn
vergadering van 24 juni 2015. Bij dit onderwerp is ingesproken door Dorien Kok,
voorzitter van Stichting Omniumscholen; haar bijdrage is aan deze lijst gehecht. Zij
licht desgevraagd onder meer nog toe dat het moet worden gezien als een aanvraag
voor de gehele regio Gooi&Vechtstreek, het géén particuliere school wordt (gedacht
moet worden aan een maximale ouderbijdrage van € 500,--), eventuele winst van
kinderopvang in de school wordt geïnvesteerd, er geen sprake is van een zgn. ‘ipadschool’, en er ongeveer 80 kinderen op de wachtlijst staan.
N.a.v. de inspraak en het verzoek van Ellen Brakel om niet alleen naar formele
vereisten, maar ook naar de inhoud te kijken, geeft wethouder Leen van der Pols aan
dat een discussie over de inhoud op dit moment niet aan de orde kan zijn, omdat er
niet wordt voldaan aan de stichtingsnormen. Dit betekent overigens niet dat er een
deur wordt dichtgegooid, maar vooralsnog is het in eerste instantie aan het Ministerie
van Onderwijs om hier iets van te vinden, de gemeente kan in dit stadium niet anders
dan afwijzend besluiten. Overigens is het in Almere wel op het Plan van Scholen
geplaatst, omdat daar thans in het geheel geen school voor algemeen bijzonder
onderwijs is gevestigd.

De commissie adviseert de raad om het voorstel Zienswijze ontwerp-begroting 2016
Tomin-groep te behandelen in zijn vergadering van 24 juni 2015. Er wordt een korte
presentatie gegeven door Saloua Chaara (bijdrage aangehecht aan deze lijst), waaruit
onder meer blijkt dat voor de gemeente Laren een positief resultaat overblijft, de
voorgenomen bezuiniging van € 526.000,-- erg fors is, het aantal WSW’ers uit Laren
momenteel 18 bedraagt en in 2020 waarschijnlijk de helft daarvan, en uitstroom zoveel
mogelijk naar de reguliere arbeidsmarkt plaatsvindt. Noud Bijvoet geeft aan dat
hoewel het Raadsvoorstel Tomin de indruk wekt dat dit de begroting is van de GR
Tomin, de werkelijkheid zijns inziens toch iets anders is; dit gaat namelijk alleen over
het WSW deel van Tomin en niet over het totale bedrijf de GR Werkvoorzieningschap
Tomin.
Op de vraag van Désirée Niekus naar de verhouding met de recent in Laren
geïntroduceerde ‘klusaanhanger’ (t.b.v. inzameling restafval) geeft de beleidsregisseur
aan dat dit burgerparticipatie betreft en derhalve van een andere orde is dan de
professionele inzet van de Tomingroep op dit punt. Diverse commissieleden geven aan
dat dit onverlet laat dat het werkzaamheden betreft die óók door de Tomingroep
gedaan zouden kunnen worden.
 Rondvraag:
- Désirée Niekus verzoekt de wethouder een recente bijeenkomst met Vivium te
schetsen en informeert of er een rol voor de gemeente c.q. de raad is inzake de
zorg van de GGD over de toename van angst- en eetstoornissen bij jeugdigen
tot 20 jaar (recent krantenartikel).
Wethouder Leen van der Pols antwoordt dat het gesprek met Vivium vooral in
het teken van kennismaken stond en het beter is om het verslag en
bijbehorende ‘hand-out’ van het overleg aan de commissieleden toe te sturen.
De kwestie van de toename angst- en eetstoornissen wordt door hem
meegenomen.
- Ellen Brakel informeert eveneens naar het gesprek met Vivium, de uitvoering
van de motie over de aanwezigheid van de wijkagent bij preventielessen op
scholen, het afscheid van de projectmanager sociaal domein, het zgn.
mantelzorgcompliment van € 200,--, en de VNG-brief inzake geen korting op
het zorgbudget van de gemeente.
Wethouder Leen van der Pols geeft aan dat decentralisaties sociaal domein als
project wordt opgeheven en er natuurlijk een moment van afscheid van de
projectleider (Ali Dekker) zal zijn, er nog een voorstel komt m.b.t. het
mantelzorgcompliment (en op vraag van Désirée Niekus zal er een nadere
beschrijving van het begrip mantelzorger komen), en de brief van de VNG als
een momentopname moet worden gezien; er is nog geen definitieve
duidelijkheid.
- Maria Klingenberg-Klinkhamer vraagt of bij de familieberichten in het Larens
Journaal in het vervolg ook overlijdensberichten kunnen worden opgenomen,
en of het artikel in de APV over collectes en colportages zodanig kan worden
aangescherpt dat dit alleen vóór zonsondergang mag gebeuren (met name
ouderen zijn terughoudend om bij donker de deur open te doen).
Wethouder Tijmen Smit geeft aan dat hij de vraag over het Larens Journaal zal
nagaan, en de (eventuele) aanpassing van de APV bij de reguliere herziening in
het komende najaar kan worden meegenomen.
Eindtijd: 22.45 uur

Vastgesteld in de vergadering van 24 september 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. 19/06/2015

