Lijst Adviezen en Conclusies commissie Maatschappij&Financiën Laren vergadering 22
oktober 2014
Aanwezig: Désirée Niekus en Evert de Jong (VVD), Ingrid Hentenaar-Messcher en Peter
Calis (Larens Behoud), Anne Visser (Liberaal Laren), Maria KlingenbergKlinkhamer en Erwin van den Berg (CDA), Marja Bakker-Snoeij en Patriek
Kerkhoff (PvdA), Ellen van Dorst-Brakel en Marten de Jonge (D66)
Voorzitter: Nico Wegter (D66)
Afwezig : Rick Snoek (Liberaal Laren)
B&W
: wethouder Tijmen Smit (Larens Behoud), wethouder Leen van der Pols (CDA)
Overigen : Ali Dekker (beleidsmedewerker sociaal domein BEL Combinatie), Brechje
Binkhorst (beleidsregisseur gemeente Laren), Saloua Charaa (beleidsmedewerker
SozaHBEL)
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. 18
september 2014 vastgesteld. N.a.v. informeert Ellen Brakel naar de uitkomst van het
gesprek met de eigenaar van de poffertjeskraam en vraagt of ergens vastligt dat de
raad wordt geïnformeerd over een uitspraak in de rechtszaak inzake het heffen van
precario.
Wethouder Tijmen Smit antwoordt dat hij begrepen heeft dat het gesprek naar beider
tevredenheid is verlopen, maar hij zal de betrokken wethouder (Ton Stam) vragen dit
te bevestigen, en uiteraard informeert hij raads- en commissieleden zodra er een
uitspraak bekend is in de precariozaak.
N.a.v. merkt Erwin van den Berg op dat een plek dicht bij het raadhuis het meest
passend lijkt voor het ‘teruggevonden’ BEL-kunstwerk.
Er zijn geen mededelingen; onderwerpen onder het agendapunt ‘Meldingen uit het
Regionaal Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein’ worden meegenomen bij de
betrokken raadsvoorstellen.
Het voorstel Programmabegroting 2015-2018 is ‘slechts’ geagendeerd t.b.v. eventuele
insprekers. Inhoudelijke behandeling volgt tijdens de extra raadsvergadering van 31
oktober 2014. Er zijn geen insprekers.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Lokale keuzenota sociaal domein te
bespreken in zijn vergadering van 29 oktober 2014. Het voorstel is uitgebreid
behandeld, voor een gedetailleerde weergave zij verwezen naar de geluidsopname (=
‘het verslag’) van de vergadering. Wethouder Leen van der Pols wijst op de
uitstekende samenwerking met SozaHBEL, het feit dat in een schriftelijke ronde
voorafgaand aan de commissievergadering al veel technische vragen zijn beantwoord
(waarvoor ook waardering van de commissie), en wijst op 3 belangrijke fasen in dit
proces: inrichting, toegang en maatwerk.
Bij dit agendapunt spreekt mevrouw Los in namens de Wmo-raad Laren. Zij geeft aan
dat de Wmo-raad weliswaar met het stuk kan leven, maar van een echte keuzenota –
ondanks de naam- geen sprake is. Er is weinig te kiezen, en veel zal in de praktijk
ervaren moeten worden. Nadrukkelijk wijst zij op de toegang via het KCC: dat is nu
onder de maat en het is van groot belang dit helder en efficiënt te regelen.
Deze zorg, alsmede de verwachting dat de praktijk vanaf 1 januari a.s. de echte
betekenis van dit ‘papieren stuk’ moet en zal uitwijzen, wordt door alle
commissieleden gedeeld.





Er wordt onder (veel) meer gewezen op de noodzaak van samenwerking met mensen
in het veld -1e en 2e lijnszorg- en aansluiting op de bestaande betekenis van deze
termen (Ellen Brakel), kwaliteit voorop en betrokkenheid van de raad bij latere
aanpassingen (Marja Bakker), verfijningen m.b.t. het niet meer bestaande sociaal
deelfonds, een breder ‘preventief voorveld’ en dat voorveld programmeren in HBELverband (te verwerken in een drietal amendementen, Désirée Niekus), het belang van
direct en efficiënt handelen boven bureaucratische richtlijnen en termijnen, met name
in crisissituaties (ingrid Hentenaar), alsmede waar mogelijk toch meer inzicht in de
kosten (Peter Calis).
Leen van der Pols wijst er nog eens op, dat de praktijk inderdaad moet leren hoe goed
zal voldoen wat nu gedefinieerd is. Decentralisatie betekent dat met minder geld meer
samenhang tussen zorgverleners moet worden georganiseerd, en de eigen kracht van
de inwoners moet worden bevorderd. Dat systeem gaat werken, maar niet vanzelf.
Ali Dekker geeft onder meer aan dat het zgn. persoonsgebonden budget een keuze van
de cliënt is om zorgtaken in de eigen omgeving te organiseren; i.v.m. de fraudegevoeligheid wordt het niet in geld verstrekt, maar in de vorm van een soort trekkingsrecht. Er komt één KCC voor het sociaal domein, met een ‘slim’ systeem voor
doorverwijzing, en structureel overleg met partners in de 1e lijn (met name de
huisartsen), het accent gaat van loketten naar bezoek aan huis (maatwerk), de kaders
voor inkoop/contractering zijn reeds in de Informatienota gesteld, en de vermelde
termijn van 8 weken zal in de praktijk niet voorkomen, efficiënte afhandeling staat
juist voorop. De kosten zijn een hoofdstuk apart, waar in een later stadium op wordt
teruggekomen. Leen van der Pols vult aan dat er 1 wijkteam voor en in Laren zal zijn,
bestaande uit in ieder geval een welzijnswerker en een wijkverpleegkundige; dit kan
per situatie uitgebreid worden. Voorts geeft hij aan dat nagedacht zal worden over een
modus waarmee de commissie –of een kleinere vorm ervan- vanaf januari a.s. kan
worden geïnformeerd over (de aanpak van) praktijksituaties.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Verordeningen sociaal domein te
bespreken in zijn vergadering van 29 oktober 2014. Bij de behandeling ervan is onder
meer gesproken over de betrokkenheid van de raad bij aanpassingen van de
verordeningen. Nu is bepaald dat ondergeschikte, redactionele, wijzigingen door het
college kunnen worden gedaan, maar het is de vraag of dit juridisch mogelijk is (de
aard van de verordenende bevoegdheid van de raad lijkt zich hiertegen te verzetten,
nog afgezien van de vraag of de raad dit wenselijk acht). Wethouder en beleidsregie
gaan dit vóór de raadsvergadering na. Voorts wordt gewezen op het belang betrokken
inwoners/belanghebbenden te betrekken bij de voorbereiding (is nu niet altijd goed
gegaan, Erwin van den Berg), tijdige evaluatie –liefst 3e kwartaal 2015- mét de
gemeenteraad (Patriek Kerkhoff), en juridische verfijningen m.b.t. onder andere
aanbestedingen en uitvoeringsinstanties (aankondiging 3 moties en amendementen,
Désirée Niekus). Leen van der Pols geeft aan dat er nadere, glasheldere, regels komen
over de evaluatieprocedure. Saloua Charaa vult aan dat het Centraal Administratie
Kantoor (CAK) bij wet is aangewezen om namens het college eigen bijdragen vast te
leggen en te innen, een laagdrempelige klachtenprocedure verplicht is en deze wordt
getoetst door met cliëntenorganisaties in gesprek te gaan; er komt een regionaal
klachtenmeldpunt, met goede digitale facilitering.
De commissie heeft het voorstel Verordening Langdurigheidstoeslag behandeld en
adviseert de raad om het voorstel te bespreken in zijn vergadering van 29 oktober
2014.







De commissie adviseert de raad om het voorstel Treasurystatuut te bespreken in zijn
vergadering van 29 oktober 2014. Desgevraagd (Anne Visser) zegt wethouder Tijmen
Smit toe na te gaan in welke vorm hij de liquiditeitenplanning en uitvoeringsbesluit
Treasury met de raad kan delen. N.a.v. een vraag van Marten de Jonge over het
voorschrift bij langlopende leningen minimaal 2 partijen te benaderen voor een offerte
in relatie tot de financiering van De Biezem, kan commissielid en oud-wethouder
Evert de Jong opheldering verschaffen: er zijn zelfs meer dan twee offertes gevraagd,
uiteindelijk is de opdracht aan NN vergund.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Controleprotocol op de jaarrekening
2014 te bespreken in zijn vergadering van 29 oktober 2014. Naast een kleine
aanpassing in het raadsvoorstel (onderaan pagina 2, AB moet portefeuillehouder zijn)
ontstaat een discussie over de vraag of (en hoe) er extra voorschriften voor de
accountant moeten worden ingebouwd om een zaak als de incassoproblematiek te
voorkomen (opnemen in het protocol versus het standpunt dat in casu geen sprake was
van een accountants- maar een managementprobleem); gelet op het flink politieke
gehalte wordt deze discussie (eventueel) verder gevoerd in de raad.
Rondvraag:
- Marja Bakker informeert naar het ontbreken dit jaar van vaststelling van het
subsidieplafond.
Wethouder Tijmen Smit bevestigt dit en verwijst naar de recent verzonden
memo hierover (bedragen in het sociaal domein zijn nog niet goed te begroten,
terwijl de meeste reguliere subsidies geregeld zij in de begroting).
- Maria Klingenberg informeert naar de voortgang van het eind september jl.
‘afgeblazen’ procesvoorstel over de regionale samenwerking van
portefeuillehouders (Regio Gooi&Vechtstreek); wordt dit weer opgepakt en zo
ja, wanneer?
Wethouder Tijmen Smit geeft aan dit voor beantwoording terug te koppelen
aan de burgemeester.
- Over de invloed van het (tijdelijke) vloerkleed en de invloed ervan op de
akoustiek in de raadszaal wordt verschillend gedacht; als afgesproken zal in het
eerstvolgende presidium geëvalueerd worden.

Eindtijd: 22.40 uur
Vastgesteld in de vergadering van 20 november 2014.
Voorzitter,

Commissiegriffier,

(Een uitgebreide weergave van de vergadering kunt u vinden op de geluidsopname, te
beluisteren op cd-rom en via de website)
Zw. 23/10/2014

