Lijst Adviezen en Conclusies commissie Maatschappij&Financiën Laren vergadering 19
februari 2015
Aanwezig: Evert de Jong (VVD), Ingrid Hentenaar-Messcher en Ernst Wortel (plv.) (Larens
Behoud), Anne Visser (Liberaal Laren), Erwin van den Berg (CDA), Marja
Bakker-Snoeij en Patriek Kerkhoff (PvdA), Ellen van Dorst-Brakel en Noud
Bijvoet (plv.) (D66)
Voorzitter: Nico Wegter (D66)
Afwezig : Maria Klingenberg-Klinkhamer (CDA), Désirée Niekus (VVD) en Rick Snoek
(Liberaal Laren)
B&W
: wethouder Leen van der Pols (CDA), burgemeester Elbert Roest
Overigen : Barbara Goos (wijkteamchef politie Gooi&Vechtstreek), Eva van Haasteren
(beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid BEL Combinatie), Petra Habets
en Etienne Lemmens (Rekenkamercommissie), Pieter Benschop (adviseur crisisbeheersing Veiligheidsregio Gooi&Vechtstreek) en Rob Hendrikx (beleidsmedewerker maatschappelijke ontwikkeling BEL Combinatie)
Cie.griffier: Teun Zwemmer
De raadscommissie M&F Laren heeft in zijn vergadering van 19 februari jl. de volgende
zaken behandeld:








De commissie heeft de Lijst adviezen en conclusies van zijn vergadering d.d. 11
december 2014 vastgesteld. N.a.v. merkt Noud Bijvoet op dat er recent een artikel
over wifi in het dorp in de Gooi&Eemlander heeft gestaan –enkele gemeenten zijn
geschrokken van de kosten van aanleg en beheer, terwijl daarbij komt dat het alweer
ouderwets lijkt omdat veel mensen hun belbundel en snelle 4G-telefoon gebruiken- en
wil de strekking ervan als boodschap meegeven aan het college.
Burgemeester Elbert Roest geeft aan bericht van de Provincie te hebben gehad dat op
grond van een coulance-regeling de niet verstrekte subsidie t.b.v. de sanering van de
grond nabij Torenlaan 35 alsnog wordt toegekend.
Wethouder Leen van der Pols memoreert de start vorige week van het zgn. ‘casusoverleg’ sociaal domein met raads- en commissieleden, en wijst op een
informatieavond over de Participatiewet/Tomin, op 17 maart a.s. om 20.00 uur in het
BEL-kantoor (N.B: valt samen met vergadering commissie R&I in Laren).
Er zijn geen ‘Meldingen uit het Regionaal Portefeuillehoudersoverleg Sociaal
Domein’.
Het commissievoorstel Jaarplan Rekenkamercommissie BEL (RKC) is behandeld. De
voorzitter van de RKC, Petra Habets, geeft een korte toelichting en verwijst daarbij
onder meer naar een binnenkort te verschijnen rapport van de Rekenkamer Huizen
over sociale zaken HBEL; afhankelijk van de inhoud ervan is een vervolgonderzoek
door de RKC BEL wellicht te overwegen. Voorts geeft zij aan dat het soms lastig is als
sommige te onderzoeken onderwerpen door 2 BEL-raden gewenst worden, maar door
1 niet. Erwin van den Berg vult hierbij aan dat een keer besproken kan worden of en
welke taak hier qua afstemming voor de raden zelf is. De verschillende fracties
spreken hun waardering uit voor het Jaarplan en geven hun voorkeur voor prioriteiten
in de groslijst van onderzoeksonderwerpen aan: reserves en voorzieningen, in het
bijzonder een nacalculatie van majeure projecten, bijvoorbeeld het Brinkhuis –Anne
Visser; dienstverlening gemeente, dwangsommen, externe inhuur, geldstromen sociaal
domein, incassoaffaire –Noud Bijvoet; vervolgonderzoek SozaHBEL, incasso en
nacalculatie projecten als het Brinkhuis –Patriek Kerkhoff;



kosten vorming regionale brandweer (in brede zin), gemeenschappelijke regelingen –
Erwin van den Berg; juridische kwaliteitszorg, dienstverlening gemeente, nacalculatie
projecten –Evert de Jong; geldstromen sociaal domein, incasso, juridische
kwaliteitszorg, subsidie peuterspeelzalen, vergrijzing/ontgroening –Ingrid Hentenaar.
In reactie geven Petra Habets en Etienne Lemmens aan dat de RKC uiteraard zoveel
mogelijk rekening zal houden met de inventarisatie en haar afwegingen zal verwerken
in een up-date van het Jaarplan dat vervolgens ter kennisname aan de raad wordt
toegezonden. Opgemerkt zij onder meer dat bij nacalculatie van het project Brinkhuis
natuurlijk geen ‘dubbel’ met het lopende onderzoek van de gemeente zelf moet
plaatsvinden, (delen van) de incasso-affaire nog onder de rechter zijn, en de 3 raden
verdeeld zijn over de wenselijkheid van een RKC-onderzoek ernaar, de
decentralisaties en verbonden partijen wel door alle drie gedeeld worden, en de RKC
zelf ook nog moet afwegen of een onderwerp dan een korte toets of een groter
onderzoek vergt. Diverse fracties onderschrijven deze opmerkingen en benadrukken
nog eens het belang van een onderzoek naar de juridische kwaliteitszorg.
Het voorstel Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 en Uitvoeringsplan 2015 is
uitgebreid behandeld. Voor een uitgebreide weergave van de opmerkingen van de
fracties zij verwezen naar de geluidsopname. Alle hebben grote waardering voor het
goed leesbare Veiligheidsplan en Uitvoeringsplan, en uiteraard voor de overwegend
dalende cijfers; het lijkt onder controle, hoewel het altijd nog beter kan en moet.
Burgemeester Elbert Roest geeft in reactie onder meer aan dat het dit jaar niet gelukt is
om de toezegging het Jaarverslag gelijktijdig toe te sturen –zodat alles in de gehele
context bestudeerd kan worden, Noud Bijvoet-; dat komt met name omdat men in
afwijking van de cyclus traditiegetrouw ook aan het begin van een nieuwe
coalitieperiode een nieuw Veiligheidsplan wil vaststellen; volgend jaar zal alles echter
tegelijk aan de raad worden gezonden. Grote ergernissen als snelheidsovertredingen in
het dorp en hondenpoep worden niet afzonderlijk genoemd, maar vallen onder
‘leefbaarheid’ en worden dus wel degelijk geprioriteerd, het cameratoezicht –uitlezen
beelden, matchen met verdachte kentekens, Evert de Jong- wordt beslist
doorontwikkeld, maar vergt nieuw overleg met de justitiële driehoek om af te
stemmen hoe ver dit kan gaan, en burgemeester en wethouders bezoeken regelmatig
vergaderingen van buurtpreventieverenigingen –de nieuwe vereniging i.o. Heidezicht,
Marja Bakker- zal al in het jaarverslag 2014 zeker wel vermeld worden. Eva van
Haasteren vult onder meer aan dat de doelstelling bij het percentage
burgernetgebruikers op 10% is gehouden, omdat men eerst de kwaliteit van de
berichten wil verhogen (Anne Visser), de diverse plannen van Midden-Nederland,
Gooi en Vechtstreek en de lokale wensen zoveel mogelijk complementair worden
afgestemd, waarbij lokale prioriteiten waar mogelijk regionaal worden meegenomen,
het gestegen cijfer voor auto-inbraken dit jaar versterkt wordt aangepakt, de
gevaarlijke kruising bij de Witte Bergen wordt thans aangepast, en het foutparkeren,
ook buiten het centrum, heeft de aandacht van de boa’s. Barbara Goos geeft aan dat de
politie zoveel mogelijk direct optreedt bij stijging van ‘high-impact’ zaken als
woninginbraken (plotse stijging in het afgelopen najaar, inmiddels weer flink
teruggedrongen), er verstrekt aandacht is voor de inzet van moderne media als twitter
e.d., en antwoordt op een vraag van Ernst Wortel naar de mogelijke sluiting van de
politiepost Blaricum/Laren dat dit niet aan de orde is, maar de invulling wel anders
wordt.



Door de reorganisatie bij de politie verandert een aantal zaken (wijkteams worden
bijvoorbeeld samengevoegd, er zal efficiënter worden gewerkt; maar de wijkagenten
blijven gebiedsgebonden werken, daarbij komt nog een speciale agent voor onder
meer radicalisering), dus gedacht moet worden aan gebruik van de politiepost naar
behoefte, bv. met spreekuren waar een wijkagent aanwezig is.
Het hoofdbureau in ons gebied komt in Naarden, onze post wordt een ‘steunpunt’.
Diverse commissieleden reageren kritisch op dit bericht; uiteraard in het besef dat dit
beleid elders wordt gemaakt, worden vraagtekens gesteld bij (vertrouwen in) bestendig
overheidsbeleid en de forse investering van Laren en Blaricum. Burgemeester Elbert
Roest geeft aan deze kanttekeningen te herkennen en zal binnenkort nader overleg
hebben met zijn collega in Blaricum en geeft vragen over deze effecten van het beleid
aan de diverse fracties in de Tweede Kamer in overweging.
De commissie adviseert de raad om het voorstel te behandelen in zijn vergadering van
4 maart 2015.
De commissie heeft het voorstel Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang
gemeente Laren behandeld. Daarbij is ingesproken door de heer Jelmer Kruyt
(kinderopvang Koningskinderen), die de ingeslagen weg van de notitie weliswaar
onderschrijft, maar vraagtekens zet bij het tijdstip van invoering van dit beleid (Laren
loopt voor op de landelijke regelgeving) en vooral bij het voornemen om de subsidie
voor peuterspeelzalen de komende 2 jaar af te bouwen, hetgeen de marktwerking (Wet
Kinderopvang) verstoort en mogelijk een vorm van ongeoorloofde staatssteun is.
Immers, er is de facto nu al vrijwel geen onderscheid meer tussen peuterspeelzaal en
kinderopvang, maar tot 2017 is er door de (afbouw)subsidie geen (financieel) gelijk
speelveld. Tevens wordt ingesproken door de heer Thijs Aaten (peuterspeelzaal
Ploegmaatjes), die erop wijst dat het hier een kabinetsmaatregel betreft, die de
peuterspeelzalen –maar ook de gemeente- eigenlijk voor een voldongen feit stelt. Het
risico bestaat dat de toegang tot peuteropvang duurder gaat worden, en vraagt
daarvoor speciale aandacht van de gemeente; overigens is de samenwerking met de
gemeente uitstekend, en hij steunt het Plan van Aanpak. Diverse fracties informeren
naar de noodzaak om de beleidsnotitie nu reeds vast te stellen in Laren en naar de
vermeende verstoring van de marktwerking.
Wethouder Leen van der Pols geeft aan dat het Kabinet nu reeds enkele uitgangspunten voorschrijft (o.a. 2 beroepskrachten op 16 kinderen, het 4-ogen principe) en het
lokale beleid in Laren eind 2014 afliep. Dit, gevoegd bij de voorgenomen
wetswijziging per 1 januari 2017, heeft ertoe geleid om de nieuwe beleidsnotitie thans
voor te leggen. Er heeft overleg plaatsgehad met de 3 bestaande peuterspeelzalen in
Laren, en i.v.m. de aanstaande beëindiging van de subsidie is in goed overleg de
redelijke afbouwtermijn van 2 jaar overeengekomen. Er is juridisch uitgezocht dat de
marktwerking niet op ongeoorloofde manier verstoord wordt; er is géén strijd met
Europese regelgeving en nationale mededingingsregels. Rob Hendrikx vult aan dat het
beleid in Eemnes reeds is vastgesteld en wordt uitgerold. In Blaricum daarentegen is
het eerder deze week door de raad aangehouden, omdat er onduidelijkheid bestond
over de juridische aspecten. Als aangegeven is dit inmiddels uitgezocht en blijkt het
voorgestelde beleid binnen de regels.





Diverse commissieleden houden enige reserve m.b.t. tijdstip van invoering van dit
beleid en de marktwerking, er is twijfel over de haalbaarheid van het omvormen van
peuterspeelzalen naar marktconform werken in 2017 –en daarmee het nut van
verstrekken van de afbouwsubsidie, Anne Visser- en memoreren bovenal de wens dat
peuters ook ‘peuter kunnen zijn’ en gewoon kunnen blijven spelen (Erwin van den
Berg, Ingrid Hentenaar, Evert de Jong), met enige zorg over de toekomstige tarieven
en daarmee toegang tot de opvang (Ellen Brakel, Patriek Kerkhoff).
De commissie adviseert de raad om het voorstel Harmonisatie peuterspeelzalen en
kinderopvang gemeente Laren te behandelen in zijn vergadering van 4 maart 2015.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Zienswijze regionaal risicoprofiel
Veiligheidsregio te behandelen in zijn vergadering van 4 maart 2015. Daarbij is onder
meer aangegeven dat het document erg gewaardeerd wordt, maar eigenlijk te lang is –
hetgeen door de Veiligheidsregio wordt onderkend- en antwoordt Pieter Benschop
desgevraagd onder andere dat er nog maar weinig chloortreinen door het gebied rijden,
en dan nog onder een aangepast, streng regime, en daarom niet met name genoemd
worden; wél mogelijke ontsporing van een trein met gevaarlijke stoffen. De
mogelijkheid van terroristische aanslagen en manipulatie van data vallen onder
verantwoordelijkheid van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV)
en worden daarom niet als zodanig genoemd (wel enkele gevolgen ervan), en de
methodiek is niet ingericht op het vaker genoemde aspect van langer zelfstandig
wonende ouderen, maar dit risico is wel weer onderdeel van het beleidsplan van de
brandweer. In zijn algemeenheid is het inderdaad zo dat de lokale invloed door het
vaststellen van regionale plannen minder is, het blijft derhalve zaak voor de lokale
politiek om hier telkens aandacht voor te vragen. Een middel daartoe zijn tijdelijke
werkgroepen (zoals thans die voor doorontwikkeling bestuurlijke verhoudingen) en
themavonden (zal binnenkort ook t.b.v. het beleidsplan worden georganiseerd).
Rondvraag:
- Anne Visser wijst op de start van de bouw aan de Co Bremanlaan, waarbij de
bomen niet beschermd blijken; hoe staat het met toezicht hierop? Bovendien
zou de raad worden geïnformeerd zodra de grond wordt overgedragen aan de
projectontwikkelaar; dat lijkt niet gebeurd te zijn.
- Ellen Brakel informeert naar de stand van zaken rond de
‘keukentafelgesprekken’ en alle commotie daarover afgelopen najaar.
- Marja Bakker wijst op de toezegging m.b.t. het totaaloverzicht leningen en
overzicht liquiditeitsplanning (31 oktober 2014!); de nakoming ervan duurt te
lang.

Eindtijd: 23.15 uur.
Vastgesteld in de vergadering van 19 maart 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. 20/02/2015

