Lijst Adviezen en Conclusies commissie Maatschappij&Financiën Laren vergadering 19
mei 2016
Aanwezig: Désirée Niekus (VVD), Ingrid Hentenaar-Messcher en Peter Calis (Larens
Behoud), Anne Visser en Rik Snoek (Liberaal Laren), Erwin van den Berg (CDA),
Marja Bakker-Snoeij en Paul Streefkerk (PvdA), Ellen van Dorst-Brakel en Noud
Bijvoet (D66)
Voorzitter: Nico Wegter (D66)
Afwezig : Maria Klingenberg-Klinkhamer (CDA) en Evert de Jong (VVD)
B&W
: burgemeester Elbert Roest, wethouder Leen van der Pols (CDA), wethouder
Tijmen Smit (Larens Behoud)
Overigen : Irene Voskamp (adviseur namens de Regio Gooi en Vechtstreek), Daphne
Willems (beleidsmedewerker Soza HBEL), Frank Oskamp (algemeen directeur
Tomin-groep), Tim Vermeulen (beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid
BEL Combinatie)
Cie.griffier: Teun Zwemmer
De raadscommissie M&F Laren heeft in zijn vergadering van 19 mei 2016 de volgende zaken
behandeld:









De commissie heeft de Lijst adviezen en conclusies van zijn vergadering d.d. 21 april
2016 vastgesteld.
Burgemeester Elbert Roest schetst de jongste ontwikkelingen rond de vluchtelingenopvang op Crailo, waarbij onder meer wordt opgemerkt dat er nu ongeveer 70
personen gehuisvest zijn, die deze week zijn verhuisd naar ‘gebouw B’. Voorts
aspecten als de bouw- en brandveiligheidsvoorschriften van de gebouwen, politieinzet, en het opstellen van een bestuursovereenkomst (COA en gemeente Laren) en
een samen- werkingsconvenant (regionale aanpak, integrale benadering van de
opvang). Overigens voeren Elbert Roest en Leen van der Pols regelmatig gesprekken
op Crailo, en het is een prima idee als zij af en toe vergezeld worden van een paar
raads- of commissieleden, zodat deze goed worden aangesloten op de ontwikkelingen.
Wethouder Tijmen Smit wijst op de recent toegezonden besluitenlijst van het
portefeuillehoudersoverleg in de Regio (met name uitvoeringsprogramma cultuur,
recreatie & toerisme, waarover binnenkort een raadsinformatiebrief verschijnt), het
Regiopodium voor raadsleden op 20 mei a.s., de mededeling uit Blaricum inzake het
vertrek van de gemeentesecretaris/lid directieraad BEL, de recente memo m.b.t. de
bestuurskrachtmeting (door Deloitte) en dialoog met de bevolking (door BMC),
alsmede een goot compliment aan de MCC voor recent een heel mooi programma!
Désirée Niekus benadrukt als ‘ambassadeur’ namens de raad bij de Regio het belang
van het Regiopodium voor raadsleden op 20 mei a.s., waar het juist over de rol van de
raden zal gaan.
Er zijn geen ‘Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen’.
De commissie heeft kennisgenomen van het Beleidsplan Bescherming en Opvang.
Irene Voskamp geeft namens de Regio Gooi en Vechtstreek een korte presentatie,
waarvan de sheets worden aangehecht aan deze Lijst met adviezen en conclusies.
Belangrijke elementen daarbij zijn de in de houtskoolschets genoemde 9 speerpunten
en het uitgangspunt van ‘inclusie’: de gemeente wil dat alle inwoners van alle
leeftijden volwaardig meedoen aan de lokale gemeenschap, het onderwijs en de
arbeidsmarkt.







De commissieleden hebben waardering voor document en presentatie, wel wordt vaak
aangegeven dat de formulering op onderdelen meer ‘smart’ mag en het welslagen
ervan uiteindelijk vooral bij de uitvoering zal blijken. In het verlengde hiervan beaamt
wethouder Leen van der Pols dat ‘inclusie geen illusie mag worden’; ofwel het is
uiteraard een streven om dit volledig te bereiken, maar zal niet altijd geheel lukken.
Er is wel discussie en onduidelijkheid over zowel de detaillering als de precieze status
van en verhouding tussen diverse genoemde geldstromen. De wethouder zegt toe dit
aspect bij de uitvoering mee te nemen en te verduidelijken, alsmede het antwoord op
de vraag (Peter Calis) hoe het kan dat het budget van de gemeente Laren wordt
overgeheveld naar de Regio, maar tegelijkertijd is te lezen dat de gemeente wel
verantwoordelijk blijft voor eventuele onder –maar vooral- overschrijding ervan.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Beleidsplan schuldhulpverlening
2016-2019 te behandelen in zijn vergadering van 25 mei 2016. Daphne Willems
(HBEL) heeft daarbij een korte inleiding gegeven, waarbij is benadrukt dat er sprake
is van een zekere stabilisering (er komen weliswaar nog steeds mensen bij, maar in
minder grote aantallen, terwijl de hoogte van de schuld gemiddeld lager wordt), er
betere afspraken worden gemaakt met het maatschappelijk middenveld om mensen
naar de gemeente te ‘sturen’, en er in beginsel geen geld bij hoeft.
Alle fracties zijn vol lof over de toegankelijkheid van dit stuk, en de inleiding erbij.
Desgevraagd geeft Daphne Willems onder meer aan dat bewindvoerders door de
rechter worden toegewezen, de ‘aanwas’ van de groep 50+ inderdaad een zorg en
belangrijk aandachtspunt is, en het bestaan van c.q. de toegankelijkheid van de
schuldhulpverlening vooral via genoemd maatschappelijk middenveld moet
plaatsvinden (suggestie Paul Streefkerk om daarbij ook bv. sport- en
muziekverenigingen te benutten; oproep Ellen Brakel om aandacht te hebben voor de
positie van de 1e lijnszorg als bv. huisartsen; de wethouder wijst in dit verband ook op
het belang van het sociaal wijkteam).
De commissie adviseert de raad om het voorstel Concept-jaarstukken 2015 en
Ontwerpbegroting 2017 Werkvoorzieningschap Tomin te behandelen in zijn
vergadering van 25 mei 2016. Algemeen directeur van de Tomin, Frank Oskamp,
geeft een korte toelichting op de stukken. Hij benadrukt onder meer dat het bedrijf een
‘social firm’ blijft: geld verdienen om zo onafhankelijk te blijven en daarmee mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt zo goed mogelijk te kunnen opvangen. Het
bedrijf is overigens nagenoeg schuldloos en streeft ernaar in de komende tijd het
restant schuld geheel af te betalen. Het in de stukken vermelde accountantsverslag is
overigens pas in de afgelopen dagen ontvangen en zal nog worden nagezonden. Net
als vorig jaar wijst Noud Bijvoet op het ontbreken van de financiële stukken (die
overigens openbaar zijn) van de ‘BV-tak’ van de Tomin-groep. Natuurlijk is de
juridische relatie daarvan met de gemeente anders dan die van de ‘GR-tak’, maar voor
een goede beoordeling door de raad heeft deze inzicht in het complete plaatje nodig.
Een aantal commissieleden steunt deze opvatting; daarop zegt wethouder Leen van der
Pols toe om alle aspecten rond dit verzoek nog eens uitdrukkelijk na te gaan.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Zienswijze jaarstukken 2015 en
begroting 2017 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek te behandelen in zijn
vergadering van 25 mei 2016. Na een korte, maar heldere, toelichting door Tim
Vermeulen geeft de commissie in overwegende mate aan dat de voorgestelde tekst van
de zienswijze waar het de kanttekening bij de benoemde ‘risico’s’ betreft, best wat
scherper geformuleerd mag worden.





Hoewel dat strikt gezien via een amendement zou moeten, wordt afgesproken dat zo’n
formulering bij de behandeling in de raadsvergadering bevestigd zal worden en –met
instemming van de raad- vervolgens in de definitieve versie van de zienswijze wordt
overgenomen.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Zienswijze Begroting 2017 OFGV te
behandelen in zijn vergadering van 25 mei 2016. Noud Bijvoet wijst op een door de
Provincie ingediende zienswijze, inzake reservevorming, die ook door de gemeente
gebruikt zou kunnen worden. Wethouder Tijmen Smit geeft aan in ieder geval graag
kennis te nemen van deze zienswijze.
Rondvraag:
- Noud Bijvoet informeert naar de juistheid van het bericht dat Laren een kleine
financiële bijdrage t.b.v. het behoud van buslijn 150 zou hebben geweigerd.
Wethouder Tijmen Smit antwoordt dat hij dit zal nagaan en het antwoord via
de mail of de lijst openstaande toezeggingen en vragen zal worden gegeven.
- Marja Bakker-Snoeij maakt een compliment m.b.t. de geweldige opvang van
jongeren in het gebouw van de voormalige school De Scheper, en zet
kanttekeningen bij enkele aspecten rond de recent geopende ‘wax-bar’ (is dit
detailhandel die past in het bestemmingsplan ter plaatse, is elke zondag open
toegestaan?).
Wethouder Tijmen Smit zegt toe dit na te (laten) gaan.
- Désirée Niekus geeft aan dat de VVD in Laren zorg heeft over de zichtbare
onveiligheid in het dorp, met name waar het de ingeslagen ruiten van
bushokjes betreft. Is het college hiermee bekend, en kan er meer gedaan
worden om dit te voorkomen (suggestie aanbrengen van camera’s).
Wethouder Tijmen Smit zegt toe dit voor te leggen aan de burgemeester
(portefeuille veiligheid) om een en ander nader te bekijken.
- Peter Calis informeert n.a.v. de recent ontvangen ‘scorecard’ van de BEL
Combinatie naar de achtergrond van het relatief hoge percentage (8%)
ziekteverzuim.
Wethouder Tijmen Smit antwoordt dat dit deels wordt verklaard door een
aantal specifieke, niet-werkgerelateerde, ziektegevallen, maar dan nog is
terugdringing van het percentage beslist een speerpunt van bestuur en directie.

Eindtijd: 22.40 uur
Vastgesteld in de vergadering van 23 juni 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. 20/05/2016

