Lijst Adviezen en Conclusies commissie Maatschappij&Financiën Laren vergadering 12
december 2013
Aanwezig: Desirée Niekus en Mei Polano (plv.) (VVD), Ingrid Hentenaar-Messcher en
Peter Calis (plv.) (Larens Behoud), Marianne Kromme en Anne Visser (Liberaal
Laren), Maria Klingenberg-Klinkhamer en Carel van Hest (CDA), Marja BakkerSnoeij en Patriek Kerkhoff (PvdA), Ellen van Dorst-Brakel (D66)
Voorzitter: Nico Wegter (D66)
Afwezig :
B&W
: wethouder Wim van der Zwaan (Larens Behoud) en wethouder Evert de Jong
(VVD)
Overigen : Brechje Binkhorst (beleidsregisseur gemeente Laren) en Theo de Haar
(controller gemeente Laren)
Cie.griffier: Teun Zwemmer
De raadscommissie M&F Laren heeft in zijn vergadering van 12 december jl. de volgende
zaken behandeld:









De vergadering van de commissie is een kwartier later begonnen, omdat voorafgaand
de burgemeester raads- en commissieleden tijdens een ingelaste (besloten) bijeenkomst heeft bijgepraat over de ontwikkelingen rond de vondst van asbest in de
Montessorischool in Laren.
De heer Peter Versteeg van het Parkinson Café Laren heeft bij aanvang van de
vergadering de commissie een prachtig kerststuk overhandigd (vanaf heden een
sfeervolle bijdrage aan het interieur van de griffie 
Gelet op de aanwezigheid van een aantal insprekers besluit de commissie bij
vaststelling van de agenda de drie raadsvoorstellen m.b.t. het sociale domein met
voorrang te behandelen en daarna de overige onderwerpen.
De commissie heeft de Lijst adviezen en conclusies van zijn vergadering d.d. 21
november 2013 vastgesteld, met aantekening dat op pagina 3 (vraag Marianne
Kromme inzake kosten plaatsing gebakkraam) Naarden moet staan i.p.v. Blaricum.
Wethouder Wim van der Zwaan doet desgevraagd een mededeling over het BELzwembad, waarbij hij meldt dat vrijdagochtend (13 december) een volgend overleg
met de SBL en directeur sportfondsenbad plaatsvindt, er inmiddels al een gesprek over
de aanbesteding heeft plaatsgevonden met Stibbe, en wat betreft de recente moties in
Blaricum en Eemnes nog overleg met beide gemeenten zal volgen, maar het college
van Laren de beide andere colleges aan de gemaakte afspraken houdt.
De commissie heeft het voorstel Modernisering Minimabeleid besproken. Daarbij is
ingesproken door de heer Joost Ketjen van de Cliëntenraad HBEL. Hij geeft aan in
grote lijnen zeer tevreden te zijn, maar het onbegrijpelijk te vinden dat het college in
het raadsvoorstel aangeeft de raad te adviseren om níet in te stemmen met de opties A
en B, en schetst aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden waarom (bijdrage
aangehecht bij deze Lijst). In reactie geeft wethouder Wim van der Zwaan aan dat dit
een typefout in het raadsvoorstel is, die hierbij recht gezet kan worden: het college
adviseert om wél in te stemmen met de opties A en B. Credo bij dit (overgangs)beleid
in Laren blijft ‘meer dan netjes’.
Voorts wordt ingesproken door mevrouw Jacqueline Hamersveld uit Laren. Zij vraagt
aandacht voor mensen, bijvoorbeeld moeders met jonge kinderen, die moeten leven
met een inkomen onder de normale norm. Dit levert soms schrijnende toestanden op,
hetgeen we uit oogpunt van innerlijke beschaving niet zouden moeten toestaan; niet in
de wereld en niet in Laren.







In dit verband pleit zij voor inzet van hoogopgeleide ervaringsdeskundigen bij sociale
instellingen die mensen de juiste weg wijzen in het sociale domein. De commissie
doet in relatie hiertoe enkele suggesties (nog eens aandacht voor het Hulpfonds in
Laren d.m.v een artikel in het Larens Journaal – Marja Bakker; bijdragen aan
mobilisering van deze mensen via sportverenigingen – Carel van Hest; overleg met
woningbouwverenigingen over nog meer aandacht voor energiebesparende maatregelen in woningen – Ingrid Hentenaar). Desgevraagd zegt de wethouder toe het
verschil in cijfers tussen het CBS en de sociale dienst in Huizen nader uit te zoeken
(vraag Patriek Kerkhoff). De commissie adviseert de raad om het voorstel
Modernisering Minimabeleid te behandelen in zijn vergadering van 18 december
2013.
Bij het voorstel Visie welzijnsbeleid wordt ingesproken door de heer Dick
Kranenburg, regiomanager bij Versa (bijdrage aangehecht bij deze Lijst) en mevrouw
Joke de Ruiter, voorzitter van de Wmo-raad Laren, die onder meer aangeeft dat de
Wmo-raad zich in het voorstel kan vinden, mits bij de verdere uitwerking telkens om
advies wordt gevraagd en liefst een andere aanduiding voor het woord ‘loket’ wordt
gebruikt; dit schrikt veel Wmo-gebruikers af, waardoor zij wellicht hulp en zorg
mislopen (suggestie ‘burgerservicepunt’). Wethouder Wim van der Zwaan geeft onder
meer aan dat in de Gooi&Vechtstreek is gekozen voor een centraal punt, terwijl in bv.
Eemland is gekozen voor het werken met wijkteams; beide vormen zijn ‘proeftuinen’,
waarvan het resultaat input geeft voor de visie op 2015 en verder. Voorts komen de
afspraken met Versa nog in december in het college, waarna ze ter informatie aan de
raad worden toegezonden en bestaat er inderdaad een zekere spanning tussen
praktische uitwerking en privacy-bescherming (o.a. Desirée Niekus en Ingrid
Hentenaar). Er bestaat in Laren overigens geen concurrentie in gesubsidieerde
activiteiten tussen Versa en het Brinkhuis. De commissie adviseert de raad het voorstel
Visie welzijnsbeleid te behandelen in zijn vergadering van 18 december 2013.
Bij het voorstel Transitiearrangement Jeugdzorg wordt wederom ingesproken door
mevrouw Joke de Ruiter, die met name wijst op het ontbreken van relevante cijfers; er
is een groep onbekenden met persoonsgebondenbudget, met als gevolg dat tevens
onbekend is hoeveel geld daarmee gemoeid is. Voorts geeft zij mee dat de insteek van
de WMO-raad ligt bij het belang van het kind; in relatie hiertoe wordt het streven naar
1 ‘regisseur’ per gezin (i.p.v. thans in extreme gevallen oplopend tot 21!) geheel
onderschreven. De commissie signaleert verschillende vormen van waardering voor
het Gooise arrangement (code oranje bij de Transitiecommissie Stelselwijziging Jeugd
(TSJ) – Desirée Niekus, versus complimenten van de commissie Geluk – Ellen van
Dorst) en wijst op vele onbekenden en variabelen. Wethouder Wim van der Zwaan
legt uit dat het arrangement inderdaad door twee verschillende commissies is bekeken
en gewaardeerd. De code oranje bij TSJ komt omdat ‘wij’ geen budgettaire afspraken
hebben gemaakt (immers, nog teveel onbekend) en is dus weloverwogen ‘verworven’.
Inderdaad is er nog heel veel onbekend en vaag, de gemeente móet echter beleid
maken en voorbereidingen treffen. Overigens geldt het arrangement nadrukkelijk voor
bestaande cliënten. De commissie adviseert de raad het voorstel Transitiearrangement
Jeugdzorg te behandelen in zijn vergadering van 18 december 2013.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Het Brinkhuis aanwijzen als “Huis
der gemeente’ te behandelen in zijn vergadering van 18 december 2013. Wethouder
Wim van der Zwaan geeft daarbij desgevraagd aan dat het zuiver een aanwijzing als
trouwlokatie betreft, de horecafunctie daarbij is dus zeer beperkt.










De commissie adviseert de raad het voorstel Belastingverordeningen 2014 te
behandelen in zijn vergadering van 18 december 2013. Ter toelichting geeft de
controller aan dat het inflatiepercentage van 2,75% een inschatting is en de opmerking
dat elke verwijzing in Kadernota en Begroting naar de voorgestelde Forensenbelasting
ontbreekt, wordt nagegaan.
Bij het voorstel Legesverordening 2014 wordt ingesproken door de heer Johan van
Wijngaarden uit Laren (bijdrage aangehecht bij deze Lijst). Discussie over de
verstrekking van raadsstukken op papier zal tijdens de raadsvergadering moeten
plaatsvinden, waartoe Liberaal Laren een amendement zal indienen. De commissie
adviseert de raad het voorstel Legesverordening 2014 te behandelen in zijn
vergadering van 18 december 2013.
De commissie adviseert de raad het voorstel Technische wijziging Begroting 2013
t.b.v. het Jaarrekeningproces 2013 te behandelen in zijn vergadering van 18 december
2013. Wel maken diverse commissieleden kanttekeningen bij de ‘grip’ op de
Planning&Control-cyclus, er hadden onderdelen bij de begroting moeten worden
benoemd. Wethouder de Jong geeft aan dat dit op een enkel onderdeel wellicht had
gekund, maar belangrijke elementen als tegenvallende bouwleges en kosten
waarnemend secretaris op dat moment domweg niet bekend waren en zodanig
belangrijk zijn dat ze nú aan de raad moeten worden gemeld. Waarbij het t.b.v. de
accountantscontrole ook van belang is dat dit voorstel nog in 2013 wordt vastgesteld.
Overigens zegt de controller toe dat hij nog voor de a.s. raadsvergadering een
overzicht maakt welke posten structureel en welke incidenteel zijn.
De commissie adviseert de raad het voorstel Verordening gegevensverstrekking
basisregistratie personen te behandelen in zijn vergadering van 18 december 2013.
Rondvraag:
- Maria Klingenberg vraagt n.a.v. de Legesverordening of er in Laren eigenlijk
nog een moment is waarop kosteloos kan worden getrouwd (antwoord volgt
via Lijst openstaande toezeggingen en vragen).
- Carel van Hest informeert of de recente mededeling van wethouder de Jong
over de debiteurenadministratie in deze, de toepasselijke, commissie herhaald
wordt.
De voorzitter geeft aan dat dit formeel weliswaar juist is, maar de tijd en
noodzaak (uitvoerig in cie. R&I behandeld) ontbreekt om dit thans over te
doen.
- Ellen van Dorst memoreert een schrijnend verhaal over een oudere vrouw die
wegens het sluiten van de geldautomaat aan de Schapendrift (zie vorige Lijst
adviezen en conclusies) moest uitwijken naar een verder weg, direct aan de
straat gelegen, automaat en daar bij het pinnen is beroofd van € 1200,-- Marianne Kromme wijst op enkele aanvullende aspecten bij de door Liberaal
Laren ingediende vragen over de aanbesteding van de oliebollenkraam; in
overleg wordt besloten om dit geheel te behandelen tijdens het Vragenuur.
Voorts informeert zij naar de stand van zaken rond het Veiligheidshuis
(antwoord via de Lijst openstaande toezeggingen en vragen), legt de wens op
tafel om via presidium of werkgroep bestuurlijke vernieuwing afspraken te
maken om sets technische vragen voor de commissie vóóraf in te dienen, zodat
ze goed voorbreid en allemaal beantwoord kunnen worden (algehele
instemming van de commissie) en de mogelijkheid om de i-pads –tegen
gereduceerd bedrag- over te nemen (de griffier geeft aan dat de BEL
Combinatie daar inmiddels een regeling voor heeft getroffen, uitgebreider
antwoord volgt via de Lijst openstaande toezeggingen en vragen).

Eindtijd: 23.30 uur
Vastgesteld in de vergadering van 20 februari 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. 13/12/2013

