Lijst Adviezen en Conclusies commissie Maatschappij&Financiën Laren vergadering 21
januari 2016
Aanwezig: Désirée Niekus en Hans Faas (plv.) (VVD), Ingrid Hentenaar-Messcher en Peter
Calis (Larens Behoud), Anne Visser en Rik Snoek (Liberaal Laren), Maria
Klingenberg-Klinkhamer en Erwin van den Berg (CDA), Marja Bakker-Snoeij en
Marcus van den Brink (plv.) (PvdA), Ellen van Dorst-Brakel en Noud Bijvoet
(D66)
Voorzitter: Nico Wegter (D66)
Afwezig : B&W
: burgemeester Elbert Roest, wethouder Tijmen Smit (Larens Behoud)
Overigen : Wim van der Zwaan (raadslid en ‘ambassadeur’ bij de Regio inzake de RSA),
Jaap-Jan Bakker (secretaris Regio Gooi&Vechtstreek), Wil Derkman (Regio
Gooi&Vechtstreek), Dirk Klokke (inkoopadviseur BEL Combinatie)
Cie.griffier: Teun Zwemmer
De raadscommissie M&F Laren heeft in zijn vergadering van 21 januari 2016 de volgende
zaken behandeld:








De commissie heeft de Lijst adviezen en conclusies van zijn vergadering d.d. 10
december 2015 vastgesteld.
Burgemeester Elbert Roest meldt dat de Commissaris van de Koning heeft bewilligd
in het verzoek om uitstel om te reageren op de brief van de Provincie inzake de
bestuurskrachtmeting. Op die manier heeft de raad de mogelijkheid om eerst met hem
van gedachten te wisselen tijdens zijn ambtsbezoek aan Laren op 17 februari a.s.
Voorts geeft hij aan regelmatig overleg te hebben met zijn collega’s van de
regiogemeenten over de ontwikkelingen op Crailo (wellicht worden daar minder
mensen dan voorzien ondergebracht), en verwijst naar zijn opmerking in de
nieuwjaarstoespraak om met de inwoners in gesprek te gaan over de
vluchtelingenopvang, zo veel mogelijk aan de hand van de indeling in
buurtpreventiegebieden. Hij nodigt raads- en commissieleden uit om hem daarbij te
vergezellen, zodat zij een goede indruk krijgen van wat er leeft bij de bevolking. De
gesprekken zullen overigens plaatsvinden onder leiding van een onafhankelijke
voorzitter en er vindt verslaglegging plaats.
Wethouder Tijmen Smit meldt dat een uitspraak van de Hoge Raad over de
precarioheffing met 3 maanden is uitgesteld, en wijst voorts op de informatieavond
voor de 3 BEL-raden over de doorontwikkeling van de BEL, inclusief financiële
aspecten, op 8 maart a.s.
Op vraag van Ellen Brakel schetst hij kort zijn beleving bij een recent
portefeuillehoudersoverleg financiën inzake de kosten sociaal domein: die was prima
en we lijken in onze regio op dit punt goed ‘in control’.
Er zijn geen ‘Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen’,
anders dan de agendapunten m.b.t. RSA en GNR.
Het commissievoorstel inzake de concept-regionale samenwerkingsagenda Regio
Gooi en Vechtstreek is uitgebreid besproken.
De ‘ambassadeurs’ namens de Larense raad zijn Désirée Niekus en Wim van der
Zwaan. Laatstgenoemde schetst het proces van opstellen van de Regionale
Samenwerkings Agenda (RSA) in het afgelopen jaar, en de rol van de ‘ambassadeurs’
daarbij (memo aangehecht aan deze Lijst met adviezen en conclusies).



Wat betreft het vervolg van de procedure geeft hij aan dat de ‘ambassadeurs’ van de
raden de input uit hun commissies c.q. Ronde Tafels etc. inbrengen bij de Regio,
waarna zij tijdens een bijeenkomst op 29 januari a.s. uit deze opbrengst de grootste
gemene delers zullen halen, die dan nog kunnen worden verwerkt in een definitieve
versie van de RSA; een raadsvoorstel daartoe zal dan in februari a.s. in alle raden
kunnen worden behandeld, waarbij tevens de eventuele verlenging van het ambassadeurschap kan worden meegenomen. Hij geeft voorts aan dat ziekenhuis Tergooi en
het fietspadennet waren opgenomen in de eerste versie van 24 april jl., er vervolgens
uit zijn gevallen, maar zonder meer in de definitieve versie terugkeren. Tevens zal er
voor worden gepleit om de zgn. ‘trekkers’ (wethouders) van speerpunten en betrokken
portefeuillehouders van alle gemeenten per onderwerp in kaart te brengen. Désirée
Niekus wijst nadrukkelijk op een Regiopodium op 12 februari a.s., over de financiële
kaderstelling van de Regio.
Door alle fracties is waardering uitgesproken, met onder meer kanttekeningen bij de
hoeveelheid aan speerpunten (meer focus en prioritering aanbrengen, o.a. VVD en
Liberaal Laren), continuering en zo mogelijk uitbreiding ambassadeurshap (Larens
Behoud), het momentum gebruiken om veel meer samen op te trekken, bv. richting
‘Den Haag’, toevoegen vluchtelingenproblematiek en GNR (PvdA, en toevoeging
onderschreven door alle fracties), aandacht voor stroomlijnen procedures en
mogelijkheid om met de agenda in te spelen op actualiteit zoals
vluchtelingenproblematiek (D66), beperken tot aantal hoofdthema’s en meer aandacht
voor werkgelegenheid (CDA).
Wim van der Zwaan geeft dat de Larense ambassadeurs namens deze commissie als
aanvullende punten ‘vluchtelingenopvang’ en ‘GNR’ zullen inbrengen (overigens was
de vluchtelingenproblematiek bij het opstellen van de RSA begin vorig jaar nog geen
issue, vandaar dat het tot nu toe ontbreekt) en wijst er wat betreft aandacht voor
werkgelegenheid op dat ‘arbeidsmarkt’ reeds een speerpunt is.
Elbert Roest vult aan dat zodra de RSA door de raden is vastgesteld, er een
activiteitenplan met prioriteiten én een financieel kader wordt opgesteld.
Het Raadsvoorstel Transitieplan Goois Natuurreservaat (GNR) is uitvoerig behandeld.
Namens de Vereniging Vrienden van het Gooi (VVG) zijn de heren Johan Jorritsma
(voorzitter) en Hans Metz (vice-voorzitter) aanwezig om bij dit onderwerp in te
spreken. Voor de uitgebreide bijdrage van de heer Jorritsma zij verwezen naar de
geluidsopname van deze vergadering, alsmede de aan deze Lijst van adviezen en
conclusies gehechte reeds vooraf aan de commissie toegestuurde documenten van de
VVG. Kort gezegd is de VVG op zich blij met het transitieplan en de aandacht voor
het GNR, maar mist men een gevoel van urgentie en is er een flinke zorg m.b.t. de
financiën. In relatie tot dat laatste wordt met name gewezen op het mogelijke gat in de
begroting per 2017 door het vertrek van Amsterdam en de verminderde bijdrage van
de Provincie. Inhoudelijk (urgentie, bestuursstructuur e.d.) wordt gewezen op de (bij
de commissie bekende) zienswijze die onder meer in Blaricum voorligt en de VVG
pleit ervoor dat ook Laren een meer inhoudelijke zienswijze indient, en de raden in het
verlengde daarvan dus zoveel mogelijk één lijn kiezen.
Burgemeester Elbert Roest, tevens plv. voorzitter AB van het GNR, geeft aan de
kritische opmerkingen van de VVG te waarderen; het is bedoeld om zaken te
agenderen en het GNR uiteindelijk nog sterker te maken. Hij benadrukt dat niet zozeer
het DB, maar vooral de raden nu moeten doorpakken. Het gaat immers vooral om de
financiële middelen, als basis om de voorgenomen veranderingen adequaat door te
kunnen voeren.







Aangezien het bestuur een verdubbeling van de contributie door de deelnemende
gemeenten niet reëel acht, is de insteek een mengvorm van meer financiële armslag
(o.a. de extra bijdrage van € 1,-- per inwoner) en het voornemen om tot een
slagvaardig, deskundig bestuur –met een externe voorzitter- te komen, aandacht voor
meer marktwerking, en een suggestie aan de participanten om de btw-compensatie in
te zetten voor steun aan het GNR, zodat daar een reserve kan worden opgebouwd.
De fracties hebben een uitgebreide beschouwing over het voorstel gegeven, waarvoor
eveneens zij verwezen naar de geluidsopname van deze vergadering. In de kern is
onder meer opgemerkt dat het transitieplan zeer wordt gesteund (Larens Behoud, met
pleidooi voor interim-voorzitter op korte termijn en een kleine staf, en Liberaal Laren,
met tevens als mogelijke optie een hogere bijdrage dan € 1,-- indien nodig), pleidooi
om een gelijksoortige zienswijze als Blaricum in te dienen (D66), in grote lijnen steun
voor het plan, maar zorg over de constatering van enige ‘sleetsheid’ in de natuur en het
gebied, en onder meer belang van regionale ‘omarming’ btw-compensatie (CDA),
prima plan en belang van het bewust maken van de bevolking dat de Gooise natuur
‘ons eigendom’ is (PvdA), de vraag hoe het achterstallig onderhoud zich verhoudt met
de (tot nu toe) forse bijdragen van Amsterdam en de Provincie en de wens om tot een
minder ‘politiek’ bestuur te komen (VVD).
Elbert Roest geeft aan dat de beleving van enige ‘sleetsheid’ vooral te wijten is aan de
economische crisis in de afgelopen jaren, waarbij qua bijdragen het ‘trap op, trap af’
principe is toegepast, met alle nadelige gevolgen voor het GNR van dien.
Tegelijkertijd is het te beheren areaal alleen maar toegenomen. Voor een goed besef:
van 1600 ha. in 1932 naar 3300 ha. nu. Dat wringt, om het zacht te zeggen.
De grond is dus het kapitaal (de rentmeester is een soort 7e burgemeester in ’t Gooi) en
het plan is mede bedoeld om een structuur te scheppen om daar veel meer uit te halen.
De btw-compensatie is een goede mogelijkheid om bij te plussen, en voorts ligt de
focus op onder meer verhoogde aandacht voor marketing en het opzetten van
projecten, alliantievorming in de zin van samen verbinding zoeken met markt en
Regio (bv. Europese subsidies aanvragen), verbinding met heel de Heuvelrug, een en
ander naast een nieuwe bestuursstructuur.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Transitieplan Goois Natuurreservaat
te behandelen in zijn vergadering van 27 januari 2016.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Herziening gemeenschappelijke
regeling Regio Gooi en Vechtstreek te behandelen in zijn vergadering van 27 januari
2016. Er wordt daarbij kort gesproken over de nieuwe stemverhouding, waarbij
secretaris Jaap-Jan Bakker aangeeft dat de staffel naar inwoneraantal uiteraard een
keuze is waar veel over gesproken is, maar uiteindelijk het meest uitdrukking geeft
aan het verschil in financiële bijdragen door de deelnemende gemeenten; er is
overigens een jaarlijks meetmoment voor het inwoneraantal; Wil Derkman geeft aan
dat de mogelijkheid om partieel uit te treden nieuw is, waarbij er is gekozen voor een
benodigde toestemming van 2/3 meerderheid van de overige leden in het AB, om te
voorkomen dat hier al te snel of makkelijk toe wordt overgegaan.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Actualisatie inkoopbeleid te
behandelen in zijn vergadering van 27 januari 2016. Daarbij bevestigt Dirk Klokke dat
het thans een aanpassing van 1 paragraaf betreft; in april a.s. komt er echter een geheel
nieuwe aanbestedingswet, en dat zal leiden tot een ‘make-over’ van de gehele
regeling.
Rondvraag:
- Marcus van den Brink geeft aan dat de twee laatste raadsvoorstellen bij de
raadsbehandeling als ‘hamerstuk’ kunnen worden aangemerkt.

-

-

De voorzitter geeft aan dat we die aanduiding in Laren formeel niet gebruiken,
maar waar van toepassing –bv. op unaniem advies van een commissienatuurlijk wel zo kunnen ‘invullen’.
Hans Faas informeert of het juist is dat het in Laren gehanteerde
camerasysteem, onder meer voor nummerplaatherkenning, niet meer up-todate zou zijn..
Wethouder Tijmen Smit antwoordt dat de burgemeester hier uiteraard
portefeuillehouder is, maar hij wel weet dat men dit jaar aan de slag gaat met
de techniek van het camerasysteem. Peter Calis vult aan dat een en ander met
name waar het gaat om het Automatische NummerPlaat Herkenningssysteem
vooral ook een kwestie van organisatorische afstemming tussen politie en
gemeente is.
Op een vraag van Ellen Brakel geeft wethouder Tijmen Smit aan dat
momenteel hard gewerkt wordt aan zowel goedkeuring van de jaarrekening ’15
van het Brinkhuis, als aan hun Jaarplan ‘16.

Eindtijd: 23.00 uur
Vastgesteld in de vergadering van 18 februari 2016.
Voorzitter,

Commissiegriffier,

(Een uitgebreide weergave van de vergadering kunt u vinden op de geluidsopname, te
beluisteren op cd-rom en via de website)
Zw. 22/01/2016

