Lijst Adviezen en Conclusies commissie Maatschappij&Financiën Laren vergadering 21
mei 2014
Aanwezig: Désirée Niekus en Evert de Jong (VVD), Ingrid Hentenaar-Messcher en Peter
Calis (Larens Behoud), Jacqueline Timmerman (plv.) en Rick Snoek (Liberaal
Laren), Maria Klingenberg-Klinkhamer en Erwin van den Berg (CDA), Patriek
Kerkhoff en Marcus van den Brink (plv.) (PvdA), Ellen van Dorst-Brakel en
Marten de Jonge (D66)
Voorzitter: Nico Wegter (D66)
Afwezig : B&W
: wethouder Tijmen Smit (Larens Behoud), wethouder Leen van der Pols (CDA)
Overigen : Lydia Hoogendoorn (beleidsmedewerker BEL Combinatie) en Jeroen Bigot
(beleidsmedewerker SoZaHBEL)
Cie.griffier: Teun Zwemmer
De raadscommissie M&F Laren heeft in zijn vergadering van 21 mei jl. de volgende zaken
behandeld (in verband met de Europese verkiezingen van 22 mei 2014 bij uitzondering op
woensdag):









Bij de vaststelling van de agenda heeft de commissie –op verzoek van de
portefeuillehouder en daaropvolgend advies van het presidium- besloten om het
commissievoorstel Intentieovereenkomst Singer níet te behandelen. De (nieuwe)
portefeuillehouder wil –in overleg met Singer- nog een enkele aanpassing aanbrengen
en vervolgens de commissie op een later moment het definitieve voorstel aanbieden.
De commissie heeft de Lijst adviezen en conclusies van zijn vergadering d.d. 17 april
2014 vastgesteld. N.a.v. merkt Peter Calis op dat zijn vraag naar de financiële
afwikkeling van de verhuizing van Maggy Lekeux nog openstaat. De wethouder zegt
toe hier binnenkort op terug te komen.
Wethouder Leen van der Pols merkt m.b.t. het sociale domein onder meer op dat de
ontwikkelingen zeer hard gaan en alles erop gericht is om de groep kwetsbare mensen
per 1 januari 2015 hoe dan ook goed op te vangen; er is vooralsnog geen noodzaak om
van het tijdpad af te wijken en de dekking van de kosten lijkt voorlopig toereikend;
inmiddels heeft het college van Eemnes aangegeven het voornemen te hebben om wat
betreft de Wmo toch samen op te trekken met Blaricum en Laren; de aangekondigde
Informatienota is nagenoeg klaar en kan in juni a.s. door de raad worden behandeld; er
worden de komende weken overigens nog 3 informatiebijeenkomsten georganiseerd.
Waarmee het nieuwe (vaste) agendapunt “Meldingen uit het PfhOverleg Sociaal
Domein’ meteen is behandeld.
Wethouder Tijmen Smit deelt mee dat hij inmiddels gestart is met (goede) gesprekken
met ondernemersvereniging ‘Bijzonder Laren’, waarbij hij de noodzaak van breed
draagvlak nog eens heeft benadrukt.
Het commissievoorstel Participatievisie en Dienstverleningsconcept is besproken.
Daarbij geven alle fracties aan dat het een goed, maar erg abstract stuk is. De praktijk
zal moeten uitwijzen of alles uitkomt, waarbij voorlichting aan de burger een zeer
belangrijk aspect is en tot nu toe een beetje onderbelicht lijkt. Een ander aspect dat
door de fracties wordt benoemd is de voortgang van de Tomingroep, terwijl voorts op
het belang van het advies van de Wmo-raad wordt gewezen.
Portefeuillehouder Leen van der Pols geeft onder meer aan dat dit een kaderstellend
stuk is, in regionaal verband vastgesteld (integrale aanpak), er nadrukkelijk aandacht is
voor de financiële ontschotting, en de positie/toekomst van de Tomingroep (een
goedlopend bedrijf, waarvan de financiën goed op orde zijn) hoge prioriteit heeft.








Voorts wordt kort gesproken over de motie van Larens Behoud inzake verplicht
vrijwilligerswerk; de behandeling daarvan is uiteraard voorzien voor de
raadsvergadering, maar de portefeuillehouder geeft wel aan dat de aanduiding
‘verplicht’ niet heel goed strookt met ‘eigen verantwoordelijkheid’ en hij in ieder
geval de strekking van de motie zal meenemen.
De commissie concludeert dat het onderwerp sociaal domein onveranderd de hoogste
prioriteit heeft, en de verantwoordelijkheid daarbij van de raad (kaderstelling, controle
op uitvoering en op verantwoording kosten) in nauw contact met het college zal
worden ingevuld.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Verordening leerlingenvervoer te
bespreken in zijn vergadering van 28 mei 2014. N.a.v. opmerkingen uit de commissie
geeft de portefeuillehouder onder meer aan dat de wijziging van de verordening met
name geschiedt als gevolg van de invoering van het zgn. ‘passend onderwijs’ per 1
augustus a.s. Ook daarbij komt meer accent op de ‘vraag’ te liggen, de
overgangsregeling is opgenomen in verband met de zorgvuldigheid, de redactie van
het redelijk omslachtige aanvraagformulier zal nog eens kritisch bekeken worden, het
advies van de Wmo-raad zal zeker aandacht krijgen; bovendien zegt hij toe zoveel
mogelijk met betrokkenen in gesprek te gaan, zodat maatwerk kan worden geleverd.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Jaarrekening 2013 en begroting 2015
Regionaal Bureau Leerlingzaken te bespreken in zijn vergadering van 28 mei 2014.
Wethouder Leen van der Pols zegt daarbij toe de opmerkingen van de commissie over
het verkrijgen van meer inzicht in de werkzaamheden, huisvesting en
bedijfsvoeringsinformatie van het RBL mee te nemen, zodat er meer helderheid over
komt (zie ook http://www.rblgooi.nl/files/files/krant%20gecomprimeerd.pdf)
De commissie adviseert de raad om het voorstel rechtmatig verklaren van
geconstateerde afwijkingen rechtmatigheidscontrole aanbestedingen Laren 2013 te
bespreken in zijn vergadering van 28 mei 2014.
Rondvraag:
- Marcus van den Brink informeert of uitstel van behandeling van het
commissievoorstel over Singer betekent dat er nieuwe onderhandelingen gaan
worden gevoerd. En voorts wil hij nadere informatie over de (voorgenomen)
wisseling in de Commissie van Beheer van Singer (wethouder i.p.v. de
burgemeester), en dit bij voorkeur nog eens bespreken.
Wethouder Tijmen Smit antwoordt dat de intentieovereenkomst een uitwerking
is van het kaderstellende raadsbesluit uit 2013; daarbinnen acht hij een
verscherping van de overeenkomst nodig, maar dat is wat anders dan nieuwe
onderhandelingen.
Peter Calis (formateur) geeft aan dat de voorgenomen wijziging in de
Commissie van Beheer ook in het coalitieakkoord is vermeld: de
coalitiepartijen achten het zuiverder als er iemand in zit die politiek
verantwoordelijk is en daarop (zonodig) kan worden aangesproken.
De voorzitter vult aan dat de wens om dit nog eens te bespreken bij het
eerstvolgend presidium aan de orde kan worden gesteld.
- Peter Calis spreekt zijn zorg uit over de situatie rond (het bestuur van) het
Brinkhuis en herinnert aan de toezegging van het college inzicht in het
financiële reilen en zeilen te geven.
Wethouder Leen van der Pols geeft aan deze ochtend een aangenaam
kennismakingsgesprek met voorzitter, penningmeester en directeur te hebben
gehad; de voortgang rond de financiën heeft de hoogste prioriteit.

Eindtijd: 22.00 uur
Vastgesteld in de vergadering van 19 juni 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. 22/05/2014

