Lijst Adviezen en Conclusies commissie Maatschappij&Financiën Laren vergadering 22
oktober 2015
Aanwezig: Désirée Niekus en Hans Faas (plv.) (VVD), Ingrid Hentenaar-Messcher en Peter
Calis (Larens Behoud), Anne Visser en Rick Snoek (Liberaal Laren), Maria
Klingenberg-Klinkhamer en Carel van Hest (plv.) (CDA), Marja Bakker-Snoeij en
Paul Streefkerk (plv.) (PvdA), Ellen van Dorst-Brakel en Noud Bijvoet (plv.)
(D66)
Voorzitter: Nico Wegter (D66)
Afwezig : B&W
: burgemeester Elbert Roest, wethouder Tijmen Smit (Larens Behoud), wethouder
Leen van der Pols (CDA)
Overigen : Tim Vermeulen (beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid BEL
Combinatie)
Cie.griffier: Teun Zwemmer
De raadscommissie M&F Laren heeft in zijn vergadering van 22 oktober jl. de volgende
zaken behandeld:








De commissie heeft de Lijst adviezen en conclusies van zijn vergadering d.d. 24
september 2015 vastgesteld.
N.a.v. informeert Ellen Brakel naar het antwoord op de vorige maand gestelde vraag
inzake de vertraagde start van het wijkteam in Laren.
Wethouder Leen van der Pols antwoordt dat achter de schermen in Laren de
voorbereidingen inmiddels in volle gang zijn; communicatie hierover volgt in
november a.s.
Burgemeester Elbert Roest geeft een uitgebreide up-date van de recente
ontwikkelingen m.b.t. de vluchtelingenopvang in de regio en Laren (Crailo) in het
bijzonder. Hij geeft onder meer aan dat het Leger des Heils de opvang van de
vluchtelingen heeft overgenomen en zorgdraagt voor professionele begeleiding, onder
andere door het bieden van dagbesteding en het zorgen voor een rustige leefomgeving.
Overigens blijft de bestuurlijke regie in handen van de Veiligheidsregio en de
openbare orde en veiligheid ter plaatse valt onder de burgemeester van Laren.
Voorts memoreert hij het persbericht van eerder op de dag, waarin het vertrek van
gemeentesecretaris Baukje Coppens-van Nunen wordt aangekondigd. Na een mooie
samenwerking in de afgelopen jaren bij zowel de gemeente Laren als de BEL
Combinatie heeft zij aangegeven zich thans op een volgende stap in haar carriere te
willen oriënteren.
Wethouder Tijmen Smit geeft aan dat er 14 november a.s. een sportdag door de
Larense brandweer wordt gehouden, waarvoor belangstellende raads- en
commissieleden van harte welkom zijn, en hij doet een oproep om suggesties en
ideeën om de binnenkort vrijvallende ruimte in het Larens Journaal (accent voor
gemeentelijke publicaties komt op elektronische publicatie te liggen) te vullen, aan
hem aan te reiken.
Wethouder Leen van der Pols maakt melding van het zgn. ‘kennisnetwerk sociaal
domein’ in Laren, dat onlangs een boeiende en nuttige bijeenkomst heeft
georganiseerd rond het vraagstuk om mensen met een beperking een plek in de
samenleving te geven. Hij komt hierover binnenkort met nadere informatie.












In het kader van de ‘Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke
Regelingen’ geeft burgemeester Elbert Roest aan dat er vrijdagochtend 23 oktober
2015 een stakeholdersbijeenkomst van het GNR is, waar onder meer gesproken wordt
over een plan van het bestuur t.b.v. bestendiging van de instelling; uiteraard komt dat
op afzienbare termijn ook naar de raad.
Wethouder Tijmen Smit wijst in relatie tot de GR BEL Combinatie naar de onlangs
aan de raad gezonden score-card 2e kwartaalrapportage, die iets vertraagd is doordat
de zorgvuldigheid om deze op te stellen wat extra tijd heeft gekost; de 3e rapportage is
echter al bijna gereed en volgt op korte termijn.
Wethouder Leen van der Pols geeft in relatie tot de samenwerking in het sociaal
domein aan dat de vorige maand door Ellen Brakel gememoreerde Code
Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning in onze regio bekend is, de
resultaten ervan gevolgd worden en wordt gezocht naar nauwe aansluiting op die
resultaten.
Een mail van de BEL Combinatie inzake de aanbesteding van het nieuwe contract met
de accountant wordt verkennend besproken. De griffier geeft aan dat het de bedoeling
is om ‘het gevoelen te peilen’ van de commissie, waarbij het met name gaat om wel of
niet verlengen van het contract met de huidige accountant, dan wel een
aanbestedingsprocedure voor een nieuwe overeenkomst te starten en dat laatste
eventueel in HBEL-verband te doen. Ambtelijk wordt inmiddels bekeken of dit laatste
ook procedureel/praktisch mogelijk is en welke voor – en nadelen hier aan kleven.
De meeste fracties geven aan een voorkeur te hebben voor een aanbestedingsprocedure, zo mogelijk met Huizen. De PvdA en Larens Behoud spreken een voorkeur
voor verlenging van de overeenkomst met de huidige accountant met een jaar uit,
zodat er meer tijd is om de gevolgen van eventuele wijzigingen beter in kaart te
kunnen brengen.
Zowel de mogelijkheid van samenwerking met Huizen als de optie van een
overgangsjaar zal nader worden bekeken en uiteindelijk zal alles worden uitgewerkt in
een raadsvoorstel op basis waarvan de raad binnenkort een definitieve keuze kan
maken.
Het voorstel Programmabegroting 2016-2019 is ‘slechts’ geagendeerd t.b.v. eventuele
insprekers. Inhoudelijke behandeling volgt tijdens de extra raadsvergadering van 30
oktober 2015. Er zijn geen insprekers.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Aanvraag rijksbijdrage opsporing
explosieven te behandelen in zijn vergadering van 28 oktober 2015.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Intrekken verordening
forensenbelasting 2015 te behandelen in zijn vergadering van 28 oktober 2015.
De commissie adviseert de raad om het voorstel wijziging GR Veiligheidsregio te
behandelen in zijn vergadering van 28 oktober 2015. De portefeuillehouder benadrukt
dat het onderdeel over de BV t.b.v. het oefencentrum ‘slechts’ de opname betreft van
de mogelijkheid om dit op een later moment daadwerkelijk in te stellen. Als dat actueel
wordt, komt hij hiermee terug naar de raad. In relatie tot de discussie hierover in de
raad van Blaricum zij nog opgemerkt dat het wijzigen van de regeling een
bevoegdheid is van het Algemeen Bestuur van die gemeenschappelijke regeling; de
raad moet op grond van de Wet gemeenschappelijke toestemming verlenen en kan
deze alleen onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. Tim
Vermeulen vult aan dat de Veiligheidsregio Utrecht zich beraadt over deelname als
participant en in geval van deelname dit uiteraard leidt tot bijstelling van de business
case en een (voor ons gunstiger) herverdeling van de financiële risico’s.
Rondvraag:

-

-

Carel van Hest vraagt aandacht voor de onveilige verkeerssituatie voor fietsers
op de Hilversumse weg, ter hoogte van de sigarenhandel en het stoplicht. Een
fietssuggestiestrook zou al een verbetering zijn.
Wethouder Tijmen Smit geeft aan dat dit aspect vooral onder ‘verkeer’ en
openbare ruimte valt en het zal worden voorgelegd aan de betreffende
portefeuillehouder (Ton Stam).
Désirée Niekus memoreert de eerder deze week rondgezonden
raadsinformatiebrief over het mantelzorgcompliment en vraagt naar de
precieze uitvoering van dit beleid.
Wethouder Leen Van der Pols geeft aan dat dit voor een deel in die
informatiebrief is terug te vinden, maar inderdaad niet alles nu al duidelijk is.
Een en ander moet per situatie worden bekeken, er zal uitvoerige voorlichting
en communicatie plaatsvinden en indien er meer aanvragen mochten
binnenkomen dan er geld beschikbaar is, zal dit tot een verlaging van het
bedrag leiden.

Eindtijd: 21.15 uur
Vastgesteld in de vergadering van 19 november 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. 23/10/2015

