Adviezen en conclusies commissie Maatschappij & Financiën 19 september 2019
Aanwezig:

Afwezig:
Voorzitter:
B&W:
Overigen:

Commissiegriffier:

Larens Behoud - Hans van Goozen, Karel Loeff
Liberaal Laren - Evert de Jong
VVD - Désirée Niekus, Barbara Goos
CDA - Jolanda Graafsma, Erwin van den Berg
D66 - Andreas Grunwald
Melle van der Geest (D66), Robert Winkel (CDA), Jan van Midden (VVD), Rik Snoek
(Liberaal Laren), Thijmen Jacobse (Larens Behoud)
Wim van der Zwaan (Larens Behoud)
Peter Calis (wethouder Larens Behoud), Karin van Hunnik (wethouder Larens Behoud)
Chris Goosen, organisatieadviseur Stimulansz, bij agendapunt 5
Dirk Floris van Haren Noman, regio Gooi- en Vechtstreek, bij agendapunt 6.1
Hans Haverkamp, teamleider Maatschappelijke Ontwikkeling BEL Combinatie, bij
agendapunt 8
Corry Holtslag

1.

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 20.01 uur. De heren Snoek en Van der Geest zijn
verhinderd. De heer Van den Berg vervangt de heer Winkel, mevrouw Goos vervangt de heer Van
Midden en de heer Loeff vervangt de heer Jacobse. Aanwezigen worden geattendeerd op het
livestreamen van de vergadering.

2.

Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering commissie M&F d.d. 20 juni 2019
De lijst wordt conform vastgesteld.

3.

Mededelingen
Wethouder Calis inzake de informatieavond van het GNR 9 september jongstleden. Gesproken is
over wegverlegging Anna’s Hoeve, stikstofbesluit i.r.t. stilleggen werkzaamheden, aandacht voor
zes diersoorten, capaciteit GNR, positief jaarverslag, voorbereiding natuurbrug N252, opknappen
Tafelberg en plannen voor de Hoorneboegse heide en Huydecoopersweg.
Wethouder Van Hunnik inzake een terugblik op het afgelopen weekend. Genoemd worden de
vrijwilligersavond met accent op jeugd, open monumentendag, opening cultureel seizoen in
Singer, afsluiting met inmarkt, muziektent i.r.t. inzet vrijwillers, stand van zaken AED’s, bericht
in Gooi en Eemlander over presentatie ‘Zicht op Werk’, presentatie voor Laren en Blaricum 9
oktober aanstaande, Old Stars festival in Laren 25 september aanstaande en een oproep voor een
vacature voor Laren bij de Sociaaal Adviesraad HBEL.

4.

Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Wethouder Van Hunnik inzake het online actief worden van het kindarrangement per 1 september
en de stand van zaken van de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein.

5.

Presentatie `Waardengericht werken uitvoeringsorganisatie HBEL’
Wethouder Van Hunnik leidt de presentatie kort in. De heer Goosen van Stimulansz geeft
informatie over het begrip `omgekeerde verordening’ en beantwoordt de gestelde vragen.

6.

Commissievoorstellen:

6.1

Verzoek advies inbesteden doelgroepenvervoer
Voorstel:
De raadscommissie wordt gevraagd het college van advies te voorzien ten aanzien van de
(rand)voorwaarden waaronder inbesteden van het doelgroepenvervoer plaats kan vinden om zo
het college in staat te stellen in januari 2020 hierover een beslissing te nemen.
Fractiestandpunten:
D66 – begin er niet aan, is geen sinecure, liever in gesprek gaan met de bestaande vervoerders,
duidelijke randvoorwaarden vereist, regiogemeenten moeten vinger in de pap kunnen blijven
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houden. Willen niet opdraaien voor verliezen, dus geen open eind regeling;
LB – taxivervoer in Laren is deels lokale aangelegenheid, staan geen grotere organiatie voor,
schaalvergroting is niet altijd een succes. Hebben ernstige vragen bij de kosten;
CDA – staan in principe achter de brief, maar vragen zich af of er voldoende overleg is gepleegd
met alle betrokken partijen, waaronder particuliere initiatieven als Rollybus Laren en AutoMaatje
van de ANWB. Kosten jaarlijks monitoren;
LL – schat de risico’s groot in, sluit ten aanzien hiervan aan bij D66 en LL. Niet doen, indien
toch, dan gedoseerd met waarborg ten aanzien van de kosten en de mogelijkheid te beëindigen.
Houd het bij Latax of organiseer het binnen de BEL;
VVD – hebben niet de expertise het zelf te doen, gemiste kans samen te werken met andere
partijen, zijn er eigenlijk niet voor. Indien toch dan een goed implementatieplan vereist met een
financieel plaatje.
De meerderheid van de commissie staat afwijzend tegenover het inbesteden van het
doelgroepenvervoer. Indien inbesteden dan vinger in de pap door regiogemeenten, geen open
eind regeling, overleg met alle partijen, jaarlijkse monitoring kosten, inbesteden doseren,
waarborg ten aanzien van de kosten, mogelijkheid tot beëindiging en implementatieplan met
financieel plaatje.
7.

Raadsvoorstellen:

7.1

Onderzoek “Toegang onder de loep. De toegang tot zorg en ondersteuning op grond van de
Wmo en Jeugdwet in Blaricum, Eemnes en Laren”
Voorstel:
De aanbevelingen zoals geformuleerd in het rekenkamerrapport “Toegang onder de loep. De
toegang tot zorg en ondersteuning op grond van de Wmo en Jeugdwet in Blaricum, Eemnes en
Laren” over te nemen, te weten:
1. Verzoek het college van B en W om samen met de afdeling Maatschappelijke Zaken HBEL en
de sociale wijkteams nadere werkafspraken op te stellen of aan te scherpen, om zo tot betere
samenwerking en meer integraliteit voor inwoners te komen. Verzoek hen hierbij aandacht te
geven aan de volgende aspecten:
a. Informatie-uitwisseling over cliënten tussen de organisaties;
b. Bepalen van een duidelijke rol- en taakverdeling tussen de organisaties;
c. Faciliteren van contactmomenten tussen de organisaties;
d. Verbetering van de toeleiding van inwoners naar elkaar en van de samenwerking bij
het oppakken van concrete hulpvragen;
e. Zorgen dat een inwoner haar/zijn verhaal in principe maar eenmaal hoeft te doen.
2. Verzoek het college te bevorderen dat de twee organisaties zich inspannen voor de
ontwikkeling van een sluitend preventief aanbod, in lijn met de taken en
verantwoordelijkheden per organisatie. Vraag het college om de ontwikkelingen en
doorverwijzingen op dit gebied te monitoren.
3. Verzoek het college te bevorderen dat de inwoners door de afdeling Maatschappelijke Zaken
HBEL duidelijk worden geïnformeerd, zoals over doorlooptijden, de hoogte van de eigen
bijdrage, de klachtenregeling en de financieringsvormen van zorg en ondersteuning.
4. Verzoek het college te onderzoeken of de in het Gemeentelijk Dienstverleningsconcept
gestelde doelen voor de opvolging van meldingen realistisch zijn. Op basis hiervan kunnen
zo nodig maatregelen worden genomen voor wat betreft werkwijze, personele inzet of het
formuleren van haalbare doelen.
5. Verzoek het college maatregelen te nemen om de bekendheid van de sociale wijkteams onder
inwoners te vergroten.
De heer Lemmens van de Rekenkamercommissie BEL beantwoordt de gestelde vragen.
De commissie adviseert de raad het voorstel te behandelen in de raadsvergadering van 25
september 2019.

7.2

Zienswijze resultaatbestemming 2018 OFGV
Voorstel:
- geen zienswijze in te dienen op de voorgestelde resultaatbestemming 2018 OFGV;
- in te stemmen met en verzending van de brief zienswijzeprocedure resultaatbestemming 2018
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OFGV.
De commissie adviseert de raad het voorstel te behandelen in de raadsvergadering van 25
september 2019.
7.3

Investeringssubsidie Sport Laren
Voorstel:
1. Akkoord gaan met het beschikbaar stellen van het totale subsidieplafond ad €300.000 en dit
bedrag te onttrekken aan de Reserve Sport en accommodaties;
2. Hiertoe de 8e begrotingswijzing 2019 vast te stellen.
De commissie adviseert de raad het voorstel te behandelen in de raadsvergadering van 25
september 2019.

7.4

Werkplan en begroting 2020 MRA
Voorstel:
1. het werkplan en begroting 2020 voor kennisgeving aan te nemen;
2. niet in te stemmen met een verhoging van de bijdrage van € 1,50 naar € 1,53 per inwoner;
3. de reactie op de MRA discussienotitie in te brengen voor de aanpassing van het werkplan
2020;
4. wensen en opvattingen kenbaar te maken, zodat dit tijdig kan worden ingebracht in het
algemeen bestuur van de Regio op 17 oktober 2019.
De commissie adviseert de raad het voorstel te behandelen in de raadsvergadering van 25
september 2019.

8.

Rondvraag
- Mevrouw Niekus inzake de facturatie naar inwoners over zorghulp en de stand van zaken met
betrekking tot de beantwoording op bezwaarschriften WOZ.
- Mevrouw Graafsma inzake de aanwezigheid van plaagdieren - met name ratten - na stortbuien,
preventief informeren van burgers en aanstellen expert i.h.k.v. de volksgezondheid.
- De heer Van den Berg inzake een budgetcoach sociaal domein in Blaricum.
Sluiting
22.16 uur

Vastgesteld in de commissievergadering van 17 oktober 2019.
Voorzitter,

Commissiegriffier,

De vergadering is per agendapunt te beluisteren via https://laren.raadsinformatie.nl/. Het besprokene is terug te
lezen in het aangekoppelde audiotranscript
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