Lijst Adviezen en Conclusies commissie Maatschappij&Financiën Laren vergadering 24
maart 2016
Aanwezig: Désirée Niekus en Evert de Jong (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
Paul Streefkerk (PvdA), Noud Bijvoet en Jim Juffermans (plv.) (D66)
Voorzitter: Nico Wegter (D66)
Afwezig : B&W
: burgemeester Elbert Roest, wethouder Tijmen Smit (Larens Behoud), wethouder
Leen van der Pols (CDA)
Overigen : Ad Otjes (regiomanager Versa), Etienne Lemmens (wnd. voorzitter RKC),
Janny Schreiber (ambtelijk secretaris RKC), Aldric Meda (adviseur Planning &
Control BEL Combinatie)
Cie.griffier: Teun Zwemmer
De raadscommissie M&F Laren heeft in zijn vergadering van 24 maart 2016 de volgende
zaken behandeld:









De voorzitter opent de vergadering onder verwijzing naar het moment van stilte dat
reeds in de cie. R&I is betracht, op de dag van de gebeurtenissen in Brussel.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld, in die zin dat punt 7.5 (Zienswijze integrale
begrotingswijziging BEL Combinatie) als eerste raadsvoorstel wordt behandeld.
De commissie heeft de Lijst adviezen en conclusies van zijn vergadering d.d. 18
februari 2016 vastgesteld.
N.a.v. informeert Jim Juffermans naar de beloofde jaarrapportage van Hart van Laren
en doet m.b.t. de eventuele thema-avonden van de raad de suggestie om een
burgercomité samen te stellen en dat op zo’n avond te raadplegen over het onderwerp
fusie met andere gemeenten.
Burgemeester Elbert Roest schetst de voorgenomen procedure m.b.t. de aanvullende
reactie aan de Provincie inzake de bestuurskrachtmeting. Dit is zodanig belangrijk dat
de reactie door zowel het college als de raad vastgesteld moet worden. Aangezien de
reactie op zeer korte termijn naar de Provincie moet, kan hij niet anders dan woensdag
a.s. aan de agenda van de raad worden toegevoegd. De brief wordt derhalve dinsdag
a.s. door het college vastgesteld, vervolgens via de griffie en na afstemming per mail
met het presidium, aan de raad gezonden, die woensdagavond bij de vaststelling van
de agenda besluit of dit behandeld wordt.
Voorts geeft hij een korte stand van zaken m.b.t. de vluchtelingenopvang op Crailo,
waarbij hij onder meer memoreert dat de mensen in kleine groepjes vertrekken omdat
voor een ieder tolken, advocaten e.d. moeten worden toegevoegd; er wordt thans
overigens bezien of het mogelijk is arrangementen te treffen waarbij deze mensen
terug kunnen keren naar Crailo.
Wethouder Tijmen Smit verwijst naar de eerder deze week rondgemailde
besluitenlijsten van de portefeuillehoudersoverleggen in de Regio.
Wethouder Leen van Pols verwijst naar een aantal recent toegezonden nieuwsbrieven
(o.a. Veilig Thuis, Samenkracht, formatie Maatschappelijke Zaken HBEL en
voorlopige kwartaalrapportage realisatie individuele voorzieningen sociaal domein;
nieuwsbrieven over HHT en de ombudsfunctie zullen op korte termijn volgen).
Voorts maakt hij melding van het plan van Versa en college De Brink om een deel van
De Scheper tijdelijk te gebruiken voor jongerenactiviteiten (gisteren is er al een goed
ontvangen ‘open-school’-moment voor omwonenden geweest),









verwijst naar de bijeenkomst voor mantelzorgers op 31 maart a.s., waar raads- en
commissieleden eveneens van harte welkom zijn, en antwoordt op de eerder gestelde
vraag over Hart van Laren dat de raad volgende week een memo met de stand van
zaken en het bedrijfsplan ontvangt; de jaarrekening ’15 volgt iets later.
Bij de ‘Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen’ geeft
burgemeester Elbert Roest aan dat bij het GNR inmiddels Karin Heerschop is
benoemd als interim-voorzitter; hij zal de raad binnenkort een notitie met een up-date
over de stand van zaken GNR toesturen.
Ad Otjes, regiomanager Versa Welzijn voor onder meer de BEL-gemeenten heeft een
presentatie gehouden, teneinde de commissieleden meer inzicht te geven in en
overzicht van de activiteiten op welzijnsgebied (zie bijlage bij deze Lijst). De
commissie waardeert dit zeer, maar de beperkte tijd in combinatie met de lange agenda
doet eigenlijk te kort aan de behandeling van dit punt. Ook kunnen niet alle
commissieleden hun, soms gedetailleerde, vragen stellen, zodat wordt afgesproken om
binnenkort nog eens een afzonderlijke informatieavond voor raads- en commissieleden
te houden over dit onderwerp.
De commissie heeft kennisgenomen van het Jaarplan 2016 Rekenkamercommissie
BEL (RKC). Bij de bespreking geeft Etienne Lemmens aan dat de suggestie om
voortaan onderzoeksonderwerpen per raad –i.p.v. per fractie- aan te dragen prima is,
maar uiteraard aan de raad zelf om in te vullen, en de RKC het signaal (Peter Calis)
dat het onderzoek naar geldstromen in het sociaal domein destijds actueel was maar nu
geen prioriteit lijkt te hebben, meeneemt. Tevens bevestigt hij dat het altijd mogelijk is
om desgewenst een specifiek Larens onderwerp voor onderzoek aan te dragen.
De commissie heeft het voorstel Zienswijze op integrale begrotingswijziging 2016
BEL Combinatie zeer uitgebreid besproken (voor een gedetailleerde weergave zij
verwezen naar de geluidsopname van deze vergadering). In de kern gaat het om
aanpassingen in werkwijzen en investeringen ter versterking van de ICT, structuur
BEL Combinatie, onderhoud en beheer, een kwaliteitsimpuls t.b.v. de organisatie.
In financieel/technische zin is een belangrijk punt hierbij de aanpassing van annuïtair
afschrijven i.p.v. lineair t.a.v. BEL-kantoor en werfgebouw. Thans worden de
afschrijvingen bepaald door een gebouw in 50 jaar af te schrijven en hieraan rente toe
te rekenen; nadeel hiervan is echter dat de kapitaallasten jaarlijks dalen en als het
gebouw na 50 jaar is afgeschreven de lasten op € 0,-- in de begroting staan. Met dan
meteen een dekkingsprobleem in de begroting bij reconstructie of nieuwbouw.
Derhalve wordt voorgesteld om de afschrijvingen voortaan op basis van annuïteit vast
te stellen, waardoor de lasten in de begroting de komende jaren gelijk blijven en in het
begin hierdoor een voordeel ontstaat.
De fracties van VVD, PvdA en Liberaal Laren geven aan met deze aanpassing grote
moeite te hebben (onder meer omdat nadeel bij annuïteit is dat de boekwaarde niet in
de pas loopt bij de feitelijke waarde, en er geen ruimte gaat ontstaan voor het stijgend
onderhoud; ander nadeel is dat de totale rentelast gedurende de afschrijvingsperiode
hoger ligt dan bij lineair afschrijven), en voorts ook de nodige vraagtekens bij het
groot onderhoud volgens de componenten-methode te zetten; de noodzaak van de
investeringen in de ict kan over het algemeen worden ingezien.
D66 heeft, samen met Liberaal Laren, een aantal gedetailleerde vragen bij dit voorstel
op papier gezet en vooraf rond laten sturen (zie bijlage bij deze Lijst met adviezen en
conclusies).









De wethouder geeft mondeling de kern van de antwoorden op deze vragen weer, maar
gelet op de gedetailleerde en soms zeer technische aard van het geheel, zal hij op
verzoek van de commissie een en ander –vóór de a.s. raadsvergadering- op papier
zetten. Deze antwoorden zullen alsdan ook achter de Lijst van adviezen en conclusies
(en dus in ibabs en op de website) worden gevoegd.
De fractie van Larens Behoud geeft aan het voorstel, met inachtneming van de
complexiteit ervan en een aantal (bestuurlijk/organisatorische) onzekerheden,
uitstekend te vinden.
Aldric Meda vult desgevraagd aan dat de aanpassing naar annuïtair afschrijven met
name is bedoeld om ‘rust’ in de begroting te krijgen, en daarmee ook in de bijdragen
van de gemeenten; overigens is de aanpassing met de accountant overlegd, die hier
ook mee ingestemd heeft. Wat betreft de mogelijkheid om de afschrijvingsmethodiek
aan te passen verwijst hij naar art. 64 van het Besluit begroting en verantwoording
(BBV).
De commissie adviseert de raad om het voorstel Zienswijze op integrale
begrotingswijziging 2016 BEL Combinatie te behandelen in zijn vergadering van 30
maart 2016.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Gedragscode integriteit voor
volksvertegenwoordigers en bestuurders te behandelen in zijn vergadering van 30
maart 2016. Op een vraag van Noud Bijvoet geven raadsvoorzitter en griffier aan dat
zij zullen nagaan of er ook een protocol kan worden opgesteld m.b.t. de aanpak van
integriteitsonderzoeken -overigens los van deze gedragscode-, en geven aan dat er nog
een ‘verdiepingsworkshop’ als vervolg op de algemene avond vorig jaar over
integriteit komt, specifiek voor Laren.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Budgethoudersregeling griffie
gemeente Laren 2016 te behandelen in zijn vergadering van 30 maart 2016.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Wijziging GR Veiligheidsregio Gooi
en Vechtstreek te behandelen in zijn vergadering van 30 maart 2016.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Controleprotocol accountant
jaarrekening 2016 te behandelen in zijn vergadering van 30 maart 2016. Daarbij wijst
Anne Visser op het verschil per gemeente in rapporteringstoleranties; bij Laren is dit
pas vanaf € 25.000,-- en het heeft zijn voorkeur om dit in het vervolg ook vanaf
€ 10.000,-- te doen. Een aantal commissieleden wijst er op dat de keuze om dit pas
vanaf € 25.000,-- te doen enkele jaren geleden door de raad gemaakt is.
Rondvraag:
- De commissie geeft aan dat uitnodigingen van de BEL Combinatie, ook waar
een vertrouwelijk karakter aan zit, voor zowel raads- als commissieleden
moeten gelden.
- Anne Visser geeft aan dat de beloofde inzichtelijkheid van de bijdrage aan
Bijzonder Laren op de OZB-aanslag niet vermeld wordt.
Wethouder Tijmen Smit antwoordt dat beloofd is om het te vermelden in de
bijsluiter, en dat is wel degelijk het geval; een en ander overigens mede omdat
de techniek niet zo is dat de bijdrage direct via de OZB loopt en een dergelijke
vermelding in de aanslag zelf derhalve niet zuiver zou zijn.
- Jim Juffermans informeert of de eerder aangekondigde uitbreiding van de
formatie (18 fte) van Maatschappelijke Zaken HBEL een extra bijdrage van de
gemeente Laren vergt, en of de gemeente al bezig is met het wettelijk
verplichte ervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet, waarvan de resultaten vóór
1 juli bekend moeten zijn.

Wethouder Tijmen Smit geeft aan dat met de formatie-uitbreiding bij
Maatschappelijke Zaken HBEL geen extra kosten voor Laren gemoeid zijn en
wethouder Leen van der Pols meldt dat genoemd ervaringsonderzoek in de
afrondende fase zit en binnenkort aan de raad gerapporteerd wordt.
Eindtijd: 22.55 uur
Vastgesteld in de vergadering van 21 april 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. 25/03/2016

