Lijst Adviezen en Conclusies commissie Maatschappij&Financiën Laren vergadering 21
mei 2015
Aanwezig: Bart de Nie (plv.) (VVD), Ingrid Hentenaar-Messcher en Peter Calis (Larens
Behoud), Anne Visser (Liberaal Laren), Carel van Hest (plv.) (CDA), Patriek
Kerkhoff en Victor Koppelmans (plv.) (PvdA), Ellen van Dorst-Brakel en Noud
Bijvoet (plv.) (D66)
Voorzitter: Nico Wegter (D66)
Afwezig : Rick Snoek (Liberaal Laren), Evert de Jong en Désirée Niekus (VVD), Maria
Klingenberg-Klinkhamer en Erwin van den Berg (CDA), Marja Bakker-Snoeij
(PvdA)
B&W
: wethouder Tijmen Smit (Larens Behoud), wethouder Leen van der Pols (CDA),
wethouder Ton Stam (VVD)
Overigen : Rob Ellermeijer en Ronald Regelink (accountantsbureau Ernst&Young), Martin
Mager (directeur brandweerzorg Gooi&Vechtstreek), Jan Spaargaren
(clusterhoofd Laren, Blaricum, Huizen technische dienst brandweer Gooi&
Vechtstreek), Hans Schotsman (coördinator post Laren brandweer Gooi&
Vechtstreek), Baukje Coppens-van Nunen (gemeentesecretaris), Brechje
Binkhorst (beleidsregisseur Laren), Theo de Haar (controller gemeente Laren),
en Tim Vermeulen (beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid BEL
Combinatie).
Cie.griffier: Teun Zwemmer
De raadscommissie M&F Laren heeft in zijn vergadering van 21 mei jl. de volgende zaken
behandeld:







De commissie heeft de Lijst adviezen en conclusies van zijn vergadering d.d. 19 maart
2015 vastgesteld.
Wethouder Leen van der Pols doet mededelingen over het leerlingenvervoer (er is
inmiddels uitvoerig overleg met ouders geweest, na goede voorlichting is men nu
content met de nieuwe regeling), het beloofde overleg van raad en college met bestuur
en adviescommissie WSI (2 juli a.s., er wordt nog een nieuwe set cijfers aan de raad
gezonden), en over het gebouw van basisschool De Scheper (valt na de sluiting in
augustus a.s. terug in eigendom aan de gemeente; de leerlingen zijn alle, soms met de
nodige moeite, herplaatst op andere scholen; het verzoek van Omniumscholen wordt
in juni a.s. in commissie en raad behandeld).
Wethouder Tijmen Smit meldt dat er een coalitieakkoord voor een nieuw
provinciebestuur is gesloten.
Er zijn geen ‘Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen’.
Martin Mager, Jan Spaargaren en Hans Schotsman geven een presentatie van de stand
van zaken m.b.t. de professionaliseringsslag bij de brandweer. Daarbij is onder veel
meer geschetst dat in 2009 de regionalisering is ingezet, er vanaf 2012 een
doorontwikkeling binnen het korps heeft plaatsgevonden –met onder meer een
reorganisatie naar een ‘plattere’ organisatie-, en een bezuiniging van 17% op het
brandweerbudget is toegepast. Er zijn in onze streek 4 steunpunten, de inzet wordt per
incident in fases verhoogd; er wordt voorts flink geïnvesteerd in risicobeheersing,
waarbij onder meer voorlichting op scholen een speerpunt is en onze Veiligheidsregio
met het project ‘De kracht van het netwerk’ de Gouden Rookmelder heeft gewonnen.
Dit project brengt organisaties die zich inzetten voor het welzijn van ouderen en
verminderd zelfredzame mensen bij elkaar en vraagt aandacht voor brandveiligheid en
brandpreventie bij deze mensen thuis.





Ook de onrust binnen het korps in de afgelopen jaren is ter sprake gekomen: die is nog
niet geheel weg, maar het gaat inmiddels al veel beter: het vertrouwen is toegenomen,
onder andere door het regelmatig houden van klankbordoverleg, het opstellen van
nieuwsbrieven, het instellen van middenkaderoverleg e.d. Wat een zorg blijft is de
moeizame, maar broodnodige, werving van vrijwilligers (of beter ‘part-time
professionals’). Tot slot geeft de brandweer aan het overleg in de tijdelijke werkgroep
doorontwikkeling en versterken bestuurlijke verbinding erg plezierig te hebben
gevonden en nodigt de raads- en commissieleden uit op een vrijdagavond eens langs te
komen om de sfeer op de brandweerpost te proeven.
Het voorstel Jaarstukken 2014 is uitgebreid besproken (waarvoor zij verwezen naar de
geluidsopname van deze vergadering), waarbij onder meer door de wethouder is
gewezen op de andere, duidelijker, opzet van de stukken. Door de accountant wordt
aangegeven dat de stukken aan alle regelgeving voldoen (rechtmatigheid, BBV, Wet
normering topinkomens etc.) en kan worden geconstateerd dat de financiële positie
van de gemeente prima is. Zonder tekort te willen doen aan nut en noodzaak van
goede liquiditeit en solvabiliteit wordt het belang van het weerstandvermogen door
hem geschetst: er is een goede risicoanalyse gepleegd én er is een goede financiële
beschikbaarheid om risico’s op te kunnen vangen. De accountant zegt toe een digitaal
beter toegankelijke versie van het rapport van bevindingen toe te sturen. Op vraag van
diverse commissieleden geeft de wethouder aan dat de additionele tekorten van het
Brinkhuis over ’12 en ’13 reeds eerder bekend waren en nu in de jaarrekening 2014
verwerkt zijn; verwacht wordt overigens dat de huuropbrengst elk moment ontvangen
kan worden. De accountant vult aan dat voor de jaarstukken Hart van Laren overigens
een samenstellingsverklaring, maar geen controleverklaring is afgegeven. Voorts geeft
hij n.a.v. vragen over (soms lastig) inzicht in de toerekening van uren aan bv. de BEL
Combinatie aan dat een en ander conform de regelgeving is geschied, maar dat het
zeker overweging verdient om deze kosten uit de diverse programma’s te halen en
afzonderlijk te vermelden.
Wethouder Ton Stam geeft desgevraagd aan dat t.b.v. de begraafplaats een actieplan
wordt opgesteld, de exploitatie van het raadhuis thans goed wordt bekeken en er
uiteraard een rapportage over komt, en hij zich snel gaat informeren over eventuele
beperkingen m.b.t. de voorgenomen verkoop (nog geen formeel besluit) van De
Boshoeve. Hij geeft tevens aan dat de recente verhoging van het aantal verplicht te
huisvesten zgn. ‘statushouders’ in het dorp erg moeilijk te realiseren is.
Tot slot van dit agendapunt staat de voorzitter stil bij het afscheid van de accountant,
de heer Rob Ellermeijer, en overhandigt hem onder dankzegging voor bewezen
diensten voor Laren een mooi boek over het dorp.
De commissie adviseert de raad om het voorstel te behandelen in zijn vergadering van
27 mei 2015.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Sociaal Domein – Wmo te
behandelen in zijn vergadering van 27 mei 2015. Wethouder Leen van der Pols geeft
desgevraagd aan dat in alle 3 BEL-dorpen voor optie 5 wordt gekozen en als bij veel
aspecten rond de decentralisatie de praktijk van alledag antwoord zal moeten geven op
grote vragen, in casu of de consulenten voldoende geëquipeerd zijn om alle taken goed
en volledig te kunnen invullen. Met een beroep op alle aanwezige efficiency en daadkracht bij alle spelers zal dit de komende tijd ingevuld moeten worden.









De commissie adviseert de raad om het voorstel Zienswijze begroting 2016 OFGV te
behandelen in zijn vergadering van 27 mei 2015. Wethouder Ton Stam geeft daarbij
aan het antwoord op de vraag van Noud Bijvoet om nog wat scherper inzicht te krijgen
in wat de OFGV nu precies levert voor de Larense bijdrage voor de a.s.
raadsvergadering mee te nemen.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Zienswijze begrotingswijzing
2015/begroting 2016 Regio Gooi&Vechtstreek te behandelen in zijn vergadering van
27 mei 2015. Wethouder Tijmen Smit geeft desgevraagd aan dat het de zienswijze van
de raad betreft en woensdag a.s. een eventuele aanvulling (financiële gevolgen van
uitvoering regionale samenwerkingsagenda, opmerking Patriek Kerkhoff) vastgesteld
kan worden.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Zienswijze conceptbegroting
2016/jaarrekening 2014 GNR te behandelen in zijn vergadering van 27 mei 2015.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Zienswijze begroting
2016/meerjarenraming 2017-2019/jaarrekening 2014 Veiligheidsregio te behandelen
in zijn vergadering van 27 mei 2015.
Rondvraag:
- Patriek Kerkhoff informeert naar de stand van zaken rond de aanleg van
glasvezel in het dorp en de mogelijke rol van de gemeente daarbij.
Wethouder Ton Stam antwoordt dat dit zijn aandacht heeft. Gekeken wordt
welke mogelijkheden er zijn, zo mogelijk samen met Blaricum, maar
inmiddels is wel duidelijk dat bedrijven die de kabels aanleggen Laren “lastig”
vinden (aansluitingen bij wijd van elkaar verspreid liggende villa’s zijn lastiger
en duurder te realiseren dan in een straat met uniforme huizenblokken).
- Anne Visser wijst op de nieuwe website en de daarop aanwezige directe link
naar de site van Larens Behoud; vanwaar de verwijzing en waarom niet óók
naar de overige partijen?
Wethouder Tijmen Smit antwoordt dat t.b.v. de toegankelijkheid verwijzingen
naar de best bezochte websites in Laren zijn aangebracht, maar het inderdaad
juist is om ook de andere partijen te ‘linken’; hij pakt dit op.
- Ellen Brakel informeert naar de stand van zaken m.b.t. het Ondernemersfonds.
Wethouder Tijmen Smit geeft aan dat hij als eerder gezegd de uitslag van de
inventarisatie heeft ontvangen, maar deze eerst terdege wil bestuderen en in
het college wil bespreken, alvorens een en ander aan de raad wordt gezonden.

Eindtijd: 22.50 uur
Vastgesteld in de vergadering van 18 juni 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. 22/05/2015

