TRANSCRIPT VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MAATSCHAPPIJ & FINANCIËN GEMEENTE LAREN
d.d. 22 oktober 2020

1.

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter: Dames en heren, het is acht uur. Goedenavond. Ik wil graag beginnen: openen en vaststelling
agenda. Ik maak u er op attent op de afstandseis en als u loopt in dit gebouw bent u wel verplicht een
mondkapje voor te hebben. Ik maak u nogmaals op attent de livestream. Geen discussies onderling, alleen via
de voorzitter, anders is de band niet te beluisteren. Het is vaak heel vervelend als je in een discussie bent met
iemand om dan toch steeds via de voorzitter, maar dat is nou eenmaal nadeel van deze techniek. Agendapunt
5 ‘Jaarplan Politie’ vervalt vanavond en wordt verschoven naar de themabijeenkomst Veiligheid van 11
november. We hebben bij punt 6.1, namelijk ‘Programma Begroting 2021 gemeente Laren’, een inspreker. Dat
is mevrouw Pauline Gmelig Meyling, directeur bibliotheek Huizen Laren Blaricum. Nogmaals, na afloop
verzoek ik u wel te blijven zitten. Ik sluit de vergadering, maar daarna gaan we door met een informele
presentatie van onze wethouder Financiën over de begroting. Dat agenda … Heeft er iemand iets verder over
de agenda? Wijzigen? Voorstellen? Niet?

2.

Vaststelling van lijst adviezen en conclusies vergadering commissie M&F d.d. 24 september 2020
De voorzitter: Dan ga ik over naar punt 2: vaststelling lijst adviezen van de commissie M&F 24 september.
Bladzijde 1? Niemand iets? Bladzijde 2? Per abuis zijn alle bladzijden met 3 genummerd in plaats van 1, 2 en 3,
maar dat maakt niets aan de inhoud verder af. Niet? Dan zijn deze … Griffier, bedankt.

3.

Mededelingen
De voorzitter: Mededelingen. Zijn er mededelingen vanuit het college? De heer Nanning Mol. Gaat uw gang.
De heer Mol: Voorzitter, dank u. Ik heb een viertal mededelingen. Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat
ook de regio Gooi en Vechtstreek inmiddels het predicaat zeer ernstig heeft gekregen in het licht van de
coronabesmettingen. Dat betekent dat in het hele land, maar met nadruk, stip, dik onderstreept en
uitroeptekens, ook in onze gemeente een zeer strikte naleving van de coronaregels van heel erg groot belang
is. De gemeenteraad ontvangt ook vanuit de veiligheidsregio morgen de laatste informatiebrief over de
afspraken die deze week zijn gemaakt en ook de stand van zaken binnen de zorg en het onderwijs. U vindt die
brief allemaal in uw mail. Verder ondernemen wij natuurlijk niet alleen regionaal, maar lokaal ook vele
activiteiten voor u. Met name zichtbaar is geweest de brief die ik namens het gemeentebestuur aan alle
inwoners heb gestuurd met niet alleen een blijk van zorg over de sociale situatie in de samenleving, maar ook
nogmaals het belang van de zeer strikte naleving van de maatregelen nogmaals onderstreept. Verder staan wij
ook via de wethouders in goed contact met alle partners binnen het Sociaal Domein, maar ook met onze
ondernemers, over de meest recente richtlijnen die moeten worden nageleefd. Ik heb tweetal toezeggingen
gedaan de vorige vergadering van de commissie die ik graag hier even wil toelichten hoe ik die heb opgepakt.
De heer Winkel heeft een vraag gesteld rondom de veiligheid van het pand Vredelaan nummer 9 en de
eventuele toegankelijkheid voor jongeren. De vraag van de heer Winkel is aanleiding geweest voor de politie
en de brandweer om ter plekke polshoogte te nemen en de situatie te bekijken. Remco Wessels, onze
wijkagent, is ter plekke geweest en Han Schotsman, onze wijkbrandweer, heeft de situatie bekeken en
inderdaad geconstateerd dat het perceel toegankelijk is voor mensen die daar iets willen doen, met name
kinderen en jongeren. Via onze … Deze week waarneemt de gemeentesecretaris, omdat de
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gemeentesecretaris op vakantie is, Bastiaan ter Velde en is er contact geweest met de eigenaar van het
perceel en samen gaan we ervoor zorgen dat zo snel mogelijk het perceel niet meer toegankelijk is. Dus
mijnheer Winkel, dank voor uw opmerkzaamheid. Mevrouw Klingenberg heeft de vorige vergadering aandacht
gevraagd voor een brief van de heer Elema over de verkeersoverlast rondom de Brink en de stand van zaken
rondom de handhaving in het dorp. We hebben met alle brievenschrijver die … We hebben natuurlijk met alle
mensen die een brief schrijven contact. Er hebben recent natuurlijk een aantal mensen contact gezocht met
de gemeente rondom de problematiek rondom autospotters. Met mijnheer Elema is ook contact geweest
door mevrouw Laura Zimmerman van ons team Openbare Orde en Veiligheid om uit te leggen wat we
allemaal hebben gedaan. Mijn voorstel zou zijn om het onderwerp wat de heer Elema onder onze aandacht
brengt te betrekken bij de thema-avond over veiligheid op 11 november, voorzitter. Als u mij dat toestaat. Dan
heb ik nog een vierde mededeling: zoals ongetwijfeld inmiddels wel bekend of zullen mensen zich ervan
bewust zijn dat het erg lastig wordt om met de huidige sterkte om op de gebruikelijke wijze Sinterklaas
welkom te heten in Laren. Ik kan via u meedelen aan al onze inwoners en onze kinderen dat wij via het
Sinterklaascomité in nauw contact staan met Sinterklaas om toch op passende wijze hem in het dorp welkom
te heten, zodat hij toch op een goede manier alle kinderen in ons dorp kan bereiken. Op welke wijze dat zal
gebeuren, dat houden wij nog even geheim. Dat behoort toe aan het mysterie van 5 december.
De voorzitter: Dank u wel. Van de wethouders nog mededelingen? Niet? Heeft een van de … Mijnheer Winkel.
Zijkant eerst.
De heer Winkel: Hij doet het. Ja, ik wil denk ik namens heel veel burgers hartelijk dank uitspreken voor de brief
die het college van B&W heeft verstuurd met … Nou ja, de burgemeester, uw naam staat eronder. Ik heb
gehoord dat het bij heel veel mensen echt een hele positieve indruk heeft achtergelaten; de manier van
communiceren en de toon van de brief. Daar wil ik u echt heel hartelijk voor danken.
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Winkel.
4.

Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
De voorzitter: Dan gaan we door naar de mededelingen Portefeuillehouders met betrekking tot
Gemeenschappelijke Regelingen. Wie kan ik het woord geven? Mevrouw van Hunnik gaat …
Mevrouw van Hunnik: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Ja, eigenlijk tweetal dingen wil ik graag meedelen.
De eerste is over de raadsinformatiebrief waarbij een aantal transformatiemaatregelen zijn aangekondigd die
tot bezuinigingen gaan leiden op de toegang van de uitvoeringsregeling in HBEL. Daarbij wil ik wijzen op de
bijeenkomsten van de Sociale Adviesraad van de HBEL. Misschien bent u bekend met de website van de
Sociale Adviesraad, ik begrijp dat een heleboel mensen dat niet weten. In ieder geval is het heel interessant,
omdat volgende week op de agenda staat deze transformatiemaatregelen. Daar vindt een gesprek plaats in
het gemeentehuis in Huizen over deze aangelegenheden. Ik denk dat het heel interessant kan zijn om wat
meer diepgang daarover mee te nemen. Nou is het wel zo dat het een woensdagavond is, dus het is
gedurende onze raadsvergadering, maar voor commissieleden die daar niet bij zijn is het heel interessant om
daar eens aan deel te nemen. U vindt ook op de website de agenda’s van de komende bijeenkomsten, dus het
is altijd interessant om te zien. En verslagen. Dat is één. Ten tweede: we hebben de afgelopen weken
bijeenkomsten gehad met de Tomindirectie en ook met de Raad van Commissarissen, en vanochtend heb ik
deelgenomen aan de zitting van de Ondernemingsraad. Allemaal heel belangrijk, omdat juist nu Tomin in
zwaar financieel weer verkeert. Mede door de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor de ondernemingen is
het van belang om de vinger goed aan de pols te houden en ik vond het heel erg fijn om met de mensen van
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de werkvloer ook te kunnen spreken en ook te horen van hen uit de eerste hand hoe het met ze gaat. Gelukkig
valt het mee, men is zeer goed in staat om te verwoorden wat er aan de hand is en hoe ze zich voelen. Op zich
gaat het redelijk goed, er zijn wel een tweeëntwintigtal besmettingen binnen de Tomingroep, dus dat is
behoorlijk fors. Maar het wordt goed opgepakt door de directeur, Ivo de Korte, en hij zal binnenkort ook op
mijn verzoek hier in de commissie een keer een uiteenzetting geven over de situatie bij Tomin en de plannen
voor de toekomst. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel. De heer Peter Calis.
De heer Calis: Dank u wel, voorzitter. Ja, in de strikt formele zin is het Goois Natuurreservaat geen verbonden
partij, maar ik wil er toch wel graag iets van zeggen. U heeft ongetwijfeld kennis genomen van het tumult wat
is ontstaan door het besluit van het besluit van het bestuur van GNR om niet langer hondenuitlaatservices toe
te staan op het gebied van het GNR, dat is uitgebreid in het bestuur besproken. Ten enenmale druist het in
tegen de statuten van het Goois Natuurreservaat die vooral de bescherming van de natuur op nummer 1 heeft
staan. Het is wel duidelijk dat die grote groepen honden, we zien de laatste tijd dat van een 5 à 10 van die
uitlaatservices zijn er nu 45 actief, dat dat grote schade toebrengt. De honden zijn de belangrijkste oorzaak
van de verstoring van grond, de dieren en vogellegsel. Dat niet alleen, ook andere wandelaars die daar met
hun hondje lopen die worden overvallen door het roedelgedrag van de hondenuitlaatservices. Wij betreuren
ten zeerste dat dat de hondenuitlaatservices natuurlijk in hun zakelijke effect zal treffen, maar het Goois
Natuurreservaat ziet zich in elk geval unaniem in het bestuur gedwongen om dit besluit te nemen. Uiteraard,
ik heb zelf ook naar voren gebracht: zijn er dan andere mogelijkheden? Zijn er terreinen aan te wijzen in het
Gooi die niet in het eigendom zijn van GNR? Ik weet dat bijvoorbeeld op landgoed Peijnenburg zijn er
besprekingen geweest tussen de beheerders van dat landgoed en de hondenuitlaatservices, maar vooralsnog
heeft dat geen resultaat opgeleverd. Maar ik wil dus wel hier toelichten dat het besluit voor het maximaal
uitlaten van drie honden zeer verantwoord en bewust is genomen. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Calis. Iemand naar aanleiding van deze inleidingen nog vragen? Niet?
5.

Presentatie Jaarplan Politie missie en visie

6.

RAADSVOORSTELLEN
De voorzitter: Dan ga ik naar de raadsvoorstellen.
6.1 Programmabegroting 2021 gemeente Laren
De voorzitter: 6.1: Programmabegroting 2021 gemeente Laren. Mevrouw Gmelig Meyling, mag ik u vragen aan
die tafel? Hartelijk dank. Gaat uw gang. U heeft in principe vijf minuten. Daarna heeft u weer de vragen van de
commissieleden en dan heeft u daarna nog twee minuten spreektijd om alsnog die vragen te beantwoorden.
Ja?
Mevrouw Gmelig Meyling: Oké, dank u wel.
De voorzitter: Gaat uw gang.
Mevrouw Gmelig Meyling: Geachte leden van de commissie, bibliotheken dragen bij aan drie grote
maatschappelijke opgaven: het bevorderen van lezen, het bevorderen van participatie in de
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informatiesamenleving en het bevorderen van een leven lang ontwikkelen. Dit citaat is een samenvatting van
een landelijk convenant dat vorige week is gesloten tussen het Ministerie, IPO, VNG en het landelijk
Bibliotheeknetwerk. Tegelijkertijd staan de kranten vol met artikelen over dalende leesvaardigheid en
leesmotivatie bij leerlingen van het basis en voortgezet onderwijs. Gesteund door vele partijen wordt nu een
landelijk breed leesoffensief ingezet. In 2015 werd in de wet vastgelegd dat een openbare bibliotheek een
brede en belangrijke rol heeft in het bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van
maatschappelijke kansen van het algemene publiek. Ons nieuwe meerjarenplan dat de griffier heeft
uitgedeeld, 2021-2024, heeft dan ook als motto: de bibliotheek: bron voor persoonlijke ontwikkeling. Juist nu
in deze rare spannende tijd merk ik weer dat de bibliotheek Laren in het Brinkhuis ook echt het hart van Laren
is, net zoals we dat gemerkt hebben na de grote brand in 2011, de opening van het Brinkhuis in 2012 en ook
uit ons recent gehouden klanttevredenheidsonderzoek. Het draagvlak voor en de betrokkenheid bij onze
honderdjarige bibliotheek Laren is groot. In deze weken vol met maatregelen komen ook weer veel studenten
en scholieren naar het Brinkhuis om te studeren en missen al onze vaste kranten- en tijdschriftenlezers de
warmte en gastvrijheid van de foyer van het Brinkhuis. In Nederland zijn niet veel openbare plekken meer
waar iedereen terecht kan. De bibliotheek in Laren is mede dankzij de hulp van de vrijwilligers van het
Brinkhuis zestig uur per week geopend. 26% van de inwoners van Laren is lid van de bibliotheek en jaarlijks
ontvangen we met veel plezier meer dan 70.000 bezoekers. Elke ochtend helpen de vrijwilligers van de PChelpdesk op de computers van de bibliotheek Laarders die vragen hebben over computergebruik en digitale
media. Juist vanwege deze ruime openingstijden en het openbare, laagdrempelige en onafhankelijke karakter
van een bibliotheek heeft de bibliotheek een steeds grotere rol gekregen op het gebied van actuele
informatievoorziening. Burgers die vragen hebben over de digitale overheid kunnen bij de bibliotheek terecht
voor bijvoorbeeld het helpen met het invullen van het belastingformulier, dat doen we al drie jaar samen met
externe partners. Of voor assistentie bij de donorregistratie: niet voor iedereen is het even gemakkelijk om
met de DigiD te werken. Ook in de nieuwe campagne rond de corona-app melder heeft de landelijke overheid
aan het landelijk Bibliotheekwerk gevraagd mensen te helpen die moeite hebben met het installeren of
gebruiken van de app. Met culturele, educatieve en maatschappelijke partners werkt de bibliotheek op veel
terreinen samen. Ons netwerk is groot, we delen ruimtes, bieden gezamenlijke themalezingen of workshops
aan en samen met het Brinkhuis zijn we de spin in het web. Ook lenen we onze vloer, dit kan heel goed door
de boekenkasten op wielen, voor informatiebijeenkomsten, ook die van de gemeente Laren. Persoonlijke
ontwikkeling begint bij de basis, educatie is dan ook een van de grote lijnen in ons nieuwe meerjarenbeleid.
Die educatie begint al bij de allerjongsten via Boekstart, een prachtige samenwerking met de gemeente
waarbij ouders per brief een mooi aanbod krijgen vanuit de gemeente om voor hun pasgeboren baby een
voorleeskoffertje op te halen in de bibliotheek en zo vroeg mogelijk te starten met voorlezen, want alles draait
om taal en leesplezier. Dat leidt vanzelf tot betere schoolresultaten. Daarom lezen we voor op locaties van
kinderopvang en peuterspeelzalen, geven we training aan leerkrachten en pedagogisch medewerkers, en
informeren we teams van leerkrachten en ouders over thema’s als veilig internetten, storytelling en het
simuleren van leesplezier. Ook komend schooljaar komen meer dan dertig groepen van de scholen uit Laren
naar de bibliotheek in het Brinkhuis om mee te doen aan een van de programma’s van onze doorlopende
leerlijnen mediawijsheid, leesbevordering en kunst en cultuur. Een leven lang leren, dat is nodig in deze
maatschappij en dat kan bij de bibliotheek. Onze brede collectie boeken blijft een bron van inspiratie en
informatie. Samen met andere bieden we een mooi pallet aan activiteiten, zoals het jaarlijkse festival Poëzie
aan de Brink, een maandelijks schrijfcafé en lezingen over actuele onderwerpen. Vorige maand was er
bijvoorbeeld in samenwerking met Alzheimer Gooi een informatieve middag voor mantelzorgers en
professionals, en opende onze wethouder de Geheugensteun: een collectie gespecialiseerde boeken en
materialen voor mantelzorgers, familieleden en professionals over dementie. Ook voor vrijwilligers van ons
project Voorleeskrachten, want met getrainde vrijwilligers lezen we voor in zorgcentra en bij dagopvang in het
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Gooi. Voor ouderen of aan huis gebonden inwoners hebben al jaren de service Bibliotheek aan huis en samen
met Versa Welzijn is er rondom de corona-uitbraak meteen en bezorgservice opgezet zodat mensen toch nog
kunnen genieten van een tas met boeken en tijdschriften. Met ons nieuwe meerjarenplan, de intensieve
samenwerking met onze partners en de borging vanuit de gemeente Laren, de provinciale en de landelijke
overheid en onze fantastische centrale plek in het Brinkhuis, kijken wij vol vertrouwen naar de toekomst.
Daarbij staan wij open om mee te denken in het traject van de herijking van gemeentelijke visie op het
Brinkhuis en om gezamenlijk vorm te geven aan een nieuwe route voor deze basisvoorziening in Laren. Het
college is voornemens om in 2022 een korting van 10 procent, 25.000 euro, toe te passen op de
bibliotheeksubsidie. Jaarlijks betalen wij echter al een huur aan de beheerstichting van het Brinkhuis van meer
dan 100.000 euro. Indien de voorgestelde bezuiniging door zou gaan, zou dit betekenen dat bijna 50 procent
van ons budget naar huisvestingslasten gaat en dat er voor het daadwerkelijk uitvoeren van onze
maatschappelijke taken en het bibliotheekwerk steeds minder subsidie overblijft. Dit gaat te zwaar knellen.
We hopen dan ook dat we in 2021 samen met de gemeente in het traject rondom Het Hart van Laren tot een
huurverlaging kunnen gaan komen en in gesprek kunnen blijven over een volwaardige subsidie om het
bibliotheekwerk voor scholen, burgers en onze samenwerkingspartners te kunnen blijven uitvoeren. In de
beleidsnota die voor u ligt, hebben we een citaat opgenomen van oud-president Obama, dat juist in deze
turbulente tijden zeer actueel is en waar ik graag mee wil afsluiten: Bibliotheken herinneren ons eraan dat de
waarheid niet komt van degene die het luidst roept, maar van diegene die over de juiste informatie beschikt.
Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel. Wie van de commissieleden heeft vragen? Mevrouw Niekus.
Mevrouw Niekus: Ja, nu wel. Ja. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor uw uitgebreide betoog over de
bibliotheek. Het is inderdaad belangrijk dat mensen blijven ontwikkelen een heel leven lang, met name de
kleine kinderen inderdaad vind ik een heel belangrijke doelgroep die zeker boekjes moeten blijven lezen. Als je
het allemaal van een IPad moet lezen wordt dat een heel moeilijk verhaal. Ik heb eigenlijk twee vragen aan u.
U heeft gezegd: 26 procent van de Laarders zijn lid van de bibliotheek, maar het bezoekersaantal is veel hoger.
Waar komen al die bezoekers dan vandaan en gebruiken ze ook al die boeken? De tweede vraag is: veel
activiteiten die u noemt, is ook een verdubbeling bij Versa Welzijn. Die hebben ook heel veel activiteiten en
dan gaat het dubbelop. Of doet u dat alleen? Of doet Versa Welzijn dat? Verdubbelingen, denk ik. Dat is
jammer, want als jet het één ding van doet, kan het sterker zijn dan dat het twee delen.
Mevrouw Gmelig Meyling: Dank voor uw vragen. De bezoekersaantallen zijn inderdaad veel hoger dan het
aantal leden. Dat komt omdat heel veel mensen de bibliotheek bezoeken zonder dat ze lid zijn van de
bibliotheek; om een krant te lezen, om iets op te zoeken, om een lezing te bezoeken. Dat gaat om mensen die
dagelijks komen of mensen die aan het studeren zijn. Op dit moment is het Brinkhuis bijna te klein om alle
jongeren en studenten te huisvesten die willen studeren, dus vandaar het bezoekersaantal. Als openbaar
gebouw zijn we blij met iedereen die binnenkomt, ook als ze geen lid zijn. Op uw vraag over de
verdubbelingen: wij proberen eigenlijk altijd verdubbelingen te voorkomen. Een mooi voorbeeld daarvan is
ook dat wij bijvoorbeeld in de bibliotheek Huizen geven wij zelf computercursussen, maar in Laren laten we
dat over aan de vrijwilligers van de PC-helpdesk. Zo proberen we op maat een pakket te maken. We werken
samen met Versa Welzijn, we werken ook samen met de Volksuniversiteit, maar we proberen te voorkomen
dat we dingen dubbel doen en daar is veel overleg over en afstemming.
De voorzitter: Dank u wel. Nu de heer de Winkel, CDA.
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De heer Winkel: Dank u, voorzitter. Dank u voor uw toelichting. Ik heb eigenlijk een korte bondige vraag: wat
gebeurt er wanneer u de korting opgelegd krijgt die in de begroting staat? Wat kunt u niet meer doen? Wat
betekent dat, ook voor vrijwilligers inzetten of mensen in dienst? Wat is het gevolg?
De voorzitter: Mevrouw Gmelig Meyling, gaat uw gang.
Mevrouw Gmelig Meyling: Het gevolg zullen wij in het komend jaar bespreken met de wethouder, daar
hebben we ook al afspraken over gemaakt. Het wordt moeilijk. Naast de vaste lasten aan huisvesting heb je
ook vaste lasten aan automatisering en aan andere materialen. We zullen dan moeten gaan kijken naar het
pakket van diensten: minder open, andere producten, stoppen met bepaalde activiteiten, minder
schoolklassen. Dat moeten we dan in overleg met de gemeente doen, maar het is een forse ingreep vooral
omdat die huurkosten elk jaar geïndexeerd worden. We begonnen in 2012 met 91.000 euro huur, dat is nu al
100.000. Dat groeit elke keer door, dus het wordt heel erg krap. Bovendien vind ik het zelf ook bijna eigenlijk
topzwaar als we zo ontzettend veel aan huisvesting uitgeven en zo weinig overblijft voor het echte product en
diensten waar de inwoners ook daadwerkelijk wat aan hebben.
De voorzitter: Dank u wel. Wie mag ik nog het woord geven? De heer Vos, Groen Laren.
De heer Vos: Ja, ik moet hem even aanzetten. Dank u wel, voorzitter. U noemde in uw verhaal, waarvoor
overigens dank, een tevredenheidsonderzoek. Hoe zouden wij daarover kunnen beschikken?
Mevrouw Gmelig Meyling: Het tevredenheidsonderzoek hebben we in december 2019 gehouden. Ik heb in
april 2020 het college geïnformeerd middels een brief. De centrale boodschap was dat wij een dikke acht
kregen van onze klanten en van klanten uit Laren zelfs negens en tienen. Ik kan u de resultaten van het
klantentevredenheidsonderzoek toesturen via de griffier of op een andere manier, doe ik graag.
De heer Vos: Dat zou heel plezierig zijn. Heel graag, dank u wel.
De voorzitter: De heer Hurink, Liberaals … Larens Behoud.
De heer Hurink: Moeilijke namen allemaal, hè? Dank u wel voor uw verhaal. U zegt dat de huisvestingskosten
een enorme last zijn voor jullie. Een goedkopere, kleinere of een andere ruimte in Laren, zou dat een
mogelijkheid kunnen zijn?
De voorzitter: Mevrouw Gmelig.
Mevrouw Gmelig Meyling: Wij zitten heel graag in het Brinkhuis, we zitten daar ook heel erg goed. We zitten
daar ook heel mooi. We zijn in 2012 daar gekomen. Ik wil er ook op wijzen dat de investeringen voor de
inrichtingen groot waren. Wij willen daar heel graag blijven, alleen we moeten in goed overleg met de
gemeente kijken hoe we de verhoudingen binnen het pakket goed overeind kunnen houden waardoor dus de
huurlasten niet zo’n grote stempel gaan drukken op de gehele begroting.
De voorzitter: Dank u wel. Nog iemand anders een vraag? U wou nog wat toevoegen? Gaat uw gang.
Mevrouw Van Hunnik: Ja, ik wou je in ieder geval heel erg bedanken voor je toelichting. We hebben van de
week een gesprek gehad en ik vind toch belangrijk om hier te melden dat wat Paulien zegt heel juist is. Dat we
in de komende tijd gaan praten over de herijking van het Brinkhuis en daarbij zal uiteraard ook de huisvesting
en de lasten die daarmee samenhangen ter sprake komen. We gaan samen op zoek naar een oplossing
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waarbij de primaire functies van de bibliotheek in stand kunnen blijven. Dus dat wil ik toch wel heel duidelijk
hier mee geven.
De voorzitter: Niemand niet? Mevrouw, heeft u nog behoefte aan twee minuten afsluiten of heeft u alles
gezegd wat u wou zeggen?
Mevrouw Gmelig Meyling: Alles niet, dan zijn we nog een tijdje bezig, maar … Nee hoor, dank u wel. Bedankt
voor de kans om hier in te spreken. Mocht u nog vragen hebben of verder willen praten dan kom ik graag naar
Laren of u kunt een mailtje sturen. We staan altijd open voor communicatie. Dank u wel.
De voorzitter: Bedankt voor uw komst en heldere toelichting.
6.2 1e begrotingswijziging 2021 BEL Combinatie
6.3 Noodfonds coronamaatregelen
De voorzitter: Dan gaan we naar punt 6.2 en punt 6.3. Er zijn geen insprekers, dus die gaan allemaal naar de
begrotingsvergadering van 6 november.
6.4 Normenkader rechtmatigheid aanbesteden
De voorzitter: Dan zitten we aan punt 6.4: Normenkader rechtmatig aanbesteden. Portefeuillehouder, wilt u
nog daar iets op toelichten?
De heer Calis: Ja.
De voorzitter: De heer Calis.
De heer Calis: Bij mij maakt het op de eerste indruk ook een beetje eigenaardige indruk, omdat ik dacht: het
lijkt erop of wij de controle op de inkoop gaan vergemakkelijken, maar ik ben er van bezworen en overtuigd
dat dat niet het geval is. Dit gaat alleen om een administratieve formaliteit waarbij de accountant minder
hoeft te worden ingeschakeld, maar dat laat onverlet dat de inkoop nog zeer nauwgezet onder controle van
de BEL zelf valt. Wat dat betreft is het dacht ik verder een hamerstuk.
De voorzitter: Dank u wel. Larens Behoud? De heer Jacobse.
De heer Jacobse: Dank u wel, voorzitter. Een vraag voor de wethouder: dit is een maatregel die nu bovenkomt
in onze begroting, mag ik er vanuit gaan dat dat in BEL-verband ook voor Eemnes en Blaricum geldt?
De heer Calis: Dat klopt.
De heer Jacobse: Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel. D66, de heer Grunwald.
De heer Grunwald: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb daar wel een vraag over. Dat stuk is in mijn beleving een
beetje vaag, ik kan daar niet heel erg goed uit opmaken wat er nou precies gebeurt. Het is ooit met redenen
denk ik ingesteld, die werkwijze, en die wordt nu gestopt. De vraag is dan: zijn de redenen waarmee die
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werkwijze ingesteld is, zijn die nu niet meer van toepassing? Zo ja, waarom niet? Want we hebben in het
verleden een aantal momenten gehad waarin dus de accountant inderdaad vaststelde dat er dus een aantal
zaken onrechtmatig verliepen in die zin. Is het dan inderdaad zo verstandig om die werkwijze dan te
schrappen in deze? Is er dan inderdaad nog voldoende controle op? Dus ik zou dus eigenlijk wel zien in dat
voorstel ook een beetje: hoe ziet die procedure dan er uit? Kan dat een beetje beschreven worden? Want nu
is het zo: ja, het scheelt ons heel veel uren dus weg ermee. Daar ben ik overigens voor, iets wat inderdaad
onevenredig veel manuren kost, maar ik zou dan heel graag willen zien dat dat ook een verantwoorde stap is
om dat te schrappen. Ik zou heel graag willen zien dat dat in uw beleidsstuk ook verder uitgelegd wordt. Dank
u wel.
De voorzitter: Mijnheer Calis, wilt u daar meteen op antwoorden?
De heer Calis: Ja, dank u wel voorzitter. Ik trigger ook op het woord onrechtmatigheid. Elke keer komt dat
voorbij en heeft een zweem van fraude om zich heen, maar dat is in accountantstaalgebruik betekent het: als
er uitgaven zijn die het budget hebben overschreden. Er moet een riool hersteld worden; daar staat in de
begroting onvoorziene uitgaven: 40.000. Dat wordt hersteld, het is 60.000: 20.000 onrechtmatig, terwijl het
wel voldoet aan onvoorzien en noodzakelijk en verantwoord, maar het wordt dan gemeld door de accountant
en de raad moet dan vaststellen of die onrechtmatigheid binnen acceptabele termen valt. Wat betreft dit
systeem van de controle van de inkoop: er is een uitgebreid protocol wat gehanteerd wordt door de BEL. De
BEL koopt in voor de drie gemeenten Laren, Blaricum en Huizen en voor de BEL. Daar is in dat protocol is ook
altijd veel aandacht geweest voor accountantscontrole. De accountant zelf heeft geadviseerd dat we daar op
kunnen besparen door die uitgebreide controle van de accountant terug te brengen, maar dat tast niet de
controle van de gemeente zelf aan. Sterker nog, de accountant zal door middel van steekproeven ook nog
blijven controleren, maar niet alle inkopen die zich voordoen. Daar gaat het over. Als u zo’n lijst met inkopen
ziet, dan kunt u zich ook voorstellen waarom dat is.
De voorzitter: De heer Grunwald.
De heer Grunwald: Ik heb nog één vraag: kunt u aangeven om welke bedragen dat gaat in dit geval? Of is dat
niet aan bedragen gebonden?
De heer Calis: Da bin ich überfragt, Herr Grunwald.
De heer Grunwald: Sorry?
De heer Calis: Da bin ich überfragt. Sorry. Ik wil het wel nagaan voor u, maar ik zou dat niet zo weten. Ik denk
dat dat vooral tot uitdrukking komt in de rekening van de accountant.
De heer Grunwald: Oké, dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel. Het CDA, de heer Winkel.
De heer Winkel: Ja, ik moet zeggen dat de heer Grunwald aardig het gras voor mijn voeten heeft weggemaaid,
want ik had eigenlijk gewoon best wel dezelfde vragen. Maar misschien ook wel dezelfde zorg, want nog niet
zo lang geleden, ga ik niet over rechtmatigheid beginnen, dat concept snap ik, maar toen was er ook wel zorg
over de interne controle en het inkoopproces. Dat is echt nog niet zo lang geleden, ik meen twee jaar geleden.
Dat de accountant daar toch van heeft gezegd: mensen, ga daar eens mee aan de slag. Dus eigenlijk de vraag
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aan de wethouder: is dat op dit moment dusdanig onder controle, dat inkoopproces en de controle daarop,
dat wij kunnen zeggen: prima, deze verandering, wij hebben vertrouwen dat dat goed uitpakt? Dat is een
beetje onze zorg eigenlijk. Zeg maar het korte tijdsbestek tussen de opmerking van de accountant twee, drie
jaar geleden en nu, om dat nu zo te gaan doen.
De voorzitter: De heer Calis.
De heer Calis: Dank u wel, voorzitter. Ja, als wethouder Financiën en bestuur van de BEL samen met mijn
collega’s wethouders Financiën in Eemnes en Blaricum acht ik het primair mijn verantwoordelijkheid om er
voor te zorgen dat a. de BEL en de gemeente niet bedonderd worden, dat er geen fraude plaatsvindt en ten
tweede dat wij ook medewerkers tegen zichtzelf in bescherming nemen door er voor te zorgen dat er geen
mogelijkheden zijn waarbij zij in de verleiding zouden kunnen komen om de zaak te belazeren. Dus daar gaat
het hele proces vanuit. Als u zegt: er waren opmerkingen van de accountant, dan kan ik u verzekeren dat de
accountant nu zegt: de controle is adequaat en u kunt deze stap nemen.
De voorzitter: Dank u wel. VVD, de heer Van Midden.
De heer Van Midden: Ja, ik heb ook nog wat vragen daarover eerlijk gezegd. Want als ik … Ik vraag me eigenlijk
af welk probleem je uiteindelijk oplost hiermee, hoor. Want als ik kijk naar het probleem zoals ik het gezien
heb, ook vorige keer in de jaarrekening en met name de managementletter van de accountant, dan heeft de
accountant geconstateerd dat het probleem bij de inkoop is en bij de overschrijdingen. Dat de administratie
zien we spreektechnisch en processueel niet in staat is om de som van alle afzonderlijke kleine inkoopjes om
die te bewaken, waardoor je uiteindelijk plotseling het totaal overschrijdt. De accountant zegt ook: ik heb zelf
ook in de controles geen controlesystemen van de organisatie waarop ik kan steunen om dat goed te
controleren waardoor die postje voor postje door moet gaan lopen. Nou, u zegt eigenlijk: nou, wat ik ga doen
is het beleid afschaffen, waardoor de accountant die controles niet meer hoeft te doen. Maar het probleem
blijft volgens mij daar, het probleem is dat u niet in staat bent, althans zo heb ik het meegekregen, om
administratief die afzonderlijke posten goed te bewaken zodat je niet het totaal van die inkoop overschrijdt en
dus onrechtmatig handelt. Want dat is mijn volgende punt: dan kan u het interne inkoopbeleid afschaffen op
dat gebied, maar het wettelijke blijft natuurlijk bestaan. Volgens mij blijft het probleem in het kader van het
wettelijke inkoopbeleid ook nog bestaan op deze manier. Ik weet niet of het zo is, maar ik zou het graag
onderzocht willen hebben, want juist uw opmerking over dat de controles op dit moment op orde zijn en dat
we dit goed kunnen managen, daar heb in ieder geval op basis van hetgeen wat ik vorige keer gezien heb, heb
ik daar wat twijfels over.
De voorzitter: De heer Calis.
De heer Calis: Ja, ik begrijp de opmerking van de heer Van Midden. Ik denk dat we hier over twee
verschillende zaken spreken. De controle op de inkoop die is er vooral op gericht dat de juiste zaken worden
ingekocht tegen de juiste bedragen en dat de prestatie die geleverd wordt overeenkomt met wat gevraagd
wordt. Als je zegt: hoe staat het dan administratief? Nou, daar zijn ook de afgelopen tijd grote stappen
gemaakt in het invoeren van nieuwe software voor de verplichtingenadministratie waarvan we binnenkort …
Dat is al ingevoerd en loopt nu, hopelijk binnenkort de vruchten van kunnen plukken door een regelmatigere
en eerdere managementinformatie waaronder de inkoop natuurlijk ook valt.
De voorzitter: Dank u wel. De heer Vos, geen vragen? Liberaal Laren, de heer Snoek.
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De heer Snoek: Dank u wel, voorzitter. Het gras is niet alleen voor mijn voeten weggemaaid, maar er staat
helemaal geen gras meer inmiddels, dus ik sluit mij graag aan bij de vorige sprekers. Het voorstel zoals het
voorligt vind ik ook vaag. Het sluit begrippen als ‘klein’ en ‘groot’ in zich waarvan niet duidelijk is wat daar
onder wordt begrepen. Enige houvast vind je in de 50.000 euro waarvan dan wordt gesteld dat al bij 50.000
euro van regeltoetsing sprake is, dus dat wijst erop dat onder de 50.000 dat kennelijk niet het geval is. Althans
zo interpreteer ik het. Maar ook de argumenten om op deze wijze te trachten zinnige dingen te doen en geen
energie te besteden aan zaken die feitelijk geen vruchten afwerpen, is op zich wel goed, maar het integraal
wegvagen van deze controle, want dat lees ik dan toch in het voorstel … Het lijkt dan van toepassing op elke
vorm van inkoop of aanbesteding en dat gaat mij veel te ver. Immers de controle dient er gewoon te zijn. Als ik
naar mezelf kijk en in een blauwe zone zou moeten parkeren en weet dat er geen BOA is om mij te bestraffen,
dan is het uitnodigend om de parkeermeter maar te laten liggen. Dat is niet wat ik zou willen. Inderdaad
hebben wij de afgelopen jaren meerdere malen de toezegging gehad dat de interne controle zou worden
verbeterd, zodat van de vaststelling van onrechtmatigheden geen sprake meer zou zijn, of althans in mindere
mate. Dan verbaast mij toch dat in het voorstel staat dat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari, dus dat is
bijna tien maanden geleden, wordt voorgesteld om dit systeem te introduceren. Dan zou ik het eleganter
hebben gevonden als wordt gesteld, als dit voorstel aan de raad wordt voorgelegd om dan te zeggen: we laten
eerst eens zien wat we hebben gepresteerd in 2020 en op grond daarvan is het aannemelijk te maken dat we
met ingang van 1 januari 2021 onder een ander regime gaan werken. Dat de accountant minder tijd gaat
besteden, dat mag er toe leiden dat dan ook de factuur van de accountant wordt gemodereerd en als ik dan
lees dat het geen financiële gevolgen heeft, dan rijst bij mij ook een vraagteken. Dank u wel.
De voorzitter: De heer Calis, wilt u hierop antwoorden?
De heer Calis: Ik heb niet veel vragen gehoord moet ik u eerlijk zeggen, maar ik wil er wel op ingaan dat wat ik
heb meegekregen is dat de heer Snoek een vraagteken zet om dit systeem al voor dit jaar in te gaan. Ja, de
accountantscontrole van het boekjaar vindt vooral plaats in februari-maart van volgend jaar. Het is zeker niet
zo, ik heb geprobeerd dat al enkele malen uit te leggen, dat er geen controle is. Alleen zegt de account zelf: ik
hoef niet op zo’n gedetailleerd niveau te controleren als de interne controle nu op orde is. Ik ben het helemaal
met hem eens dat juist, heb ik ook gemeld, wij erop toe moeten zien dat er geen gelegenheid is tot fraude en
dat medewerkers tegen zichzelf beschermd worden en natuurlijk ook dat wij als organisatie niet benadeeld
worden. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel. Als er geen vragen meer zijn, kunnen we dit door leiden naar de raad voor volgende
week. Ik denk als hamerstuk.
De heer Snoek: Voorzitter, nee.
De voorzitter: Sorry.
De heer Snoek: Sorry. Nee, ik zou daar graag … Wij willen daar toch nog even nader over nadenken en
misschien ook wat nadere inlichting. Ik zou toch graag een discussie in de raad willen. Ik ben nog niet klaar
met de discussie over dit onderwerp.
De voorzitter: Dan gaat het als bespreekpunt naar de raad toe. Ja? Iedereen mee eens?
De heer Vos: Voorzitter?
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De voorzitter: Ja sorry. Mijnheer Vos.
De heer Vos: Ja, naar aanleiding van de opmerking. Naar welke raadsbijeenkomst verwijst u dan door?
De voorzitter: Naar volgende week hebben we een raadsvergadering.
De heer Vos: Oké, dank u wel.
De voorzitter: Ik denk niet dat we de begrotingsvergadering daar mee lastig moeten vallen, want we
behandelen het nu ook als een gewoon raadsvoorstel en niet een begrotingsvoorstel.
De heer Vos: Begrijp ik, maar omdat de rest allemaal doorgeschoven wordt naar 6 november had dat ook in de
lijn gelegen.
De voorzitter: Maar we hebben van R&I waarschijnlijk ook punten die we volgende week hebben. Ja? Dank u
wel.
7.

Rondvraag
De voorzitter: Dan gaan we naar punt 7: rondvraag. Liberaal Laren?
De heer Snoek: Ik had niets voor de rondvraag. Ik had alleen: ook dat noodfonds coronamaatregelen gaat ook
naar 6 november?
De voorzitter: Ja, gaat ook 6 november.
De heer Snoek: Oké, ja prima.
De voorzitter: De heer Vos, rondvraag? VVD, rondvraag? De heer Van Midden.
De heer Van Midden: Ja, ik had één vraagje. Ik heb de brief gezien met de update rondom het taxibedrijf wat
we aan het oprichten zijn en er staat een opmerking in over de inrichting van de Raad van Commissarissen, dat
ze dat op dit moment nog aan het onderzoeken zijn en eventueel andere alternatieven. Nou, omdat wij daar
een motie over ingediend hebben, is mijn vraag eigenlijk: hoe ik het op dit moment moet lezen? Want ik zal
eerlijk zeggen: intern was er bij ons wat verdeeldheid. In die zin dat de optimisten zeiden: nou, ze zijn er nog
mee bezig en er gaat de Raad van Commissarissen blijkbaar komen, en de pessimisten lazen tussen de regels
door dat het mogelijk wel eens niet het geval zou kunnen zijn. Dus ik dacht: nou, laat ik even expliciet aan de
eigenaar vragen wat haar blik daarop is.
De voorzitter: Mevrouw Van Hunnik, wilt u daar meteen op antwoorden?
Mevrouw Van Hunnik: Dat zal ik doen. Nou, het is eigenlijk het een of het ander. Het punt is dat wij als AB nog
in een zogenaamd constitutioneel beraad in november over dit onderwerp zullen spreken en mijnheer
Broertjes heeft in zijn eerdere brief van de zomer gezegd: er moet een besluit worden genomen over dit
onderwerp in december. Dus dat betekent dat er nog geen besluit over is. Het is wel zo dat ik als
vertegenwoordiger van Laren in het Algemeen Bestuur heb aangedrongen op dat er nog een besluit genomen
moest worden, laat ik het zo zeggen. Een beetje cryptisch, maar daar kunt u wel wat mee, denk ik.

11

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Niekus.
Mevrouw Niekus: Dank u, voorzitter. Ik heb een artikeltje gevonden van vorig jaar waarin staat: de regio legt
zorgwinsten onder de loep. Dat is van september 2019 geweest. Eind van het jaar zou er een
onderzoeksresultaat geweest zijn, ik kan me dat niet meer herinneren, maar misschien kunt u dat wel ergens
nog terug vinden. Ik zou willen vragen of we dat dit jaar ook weer gaan doen? Of de regio dat weer gaat
onderzoeken? De zorgwinsten.
Mevrouw Van Hunnik: Ik ken het niet.
De voorzitter: Mevrouw Van Hunnik.
Mevrouw Van Hunnik: Sorry.
De voorzitter: Gaat uw gang.
Mevrouw Niekus: Ze geeft antwoord.
Mevrouw Van Hunnik: Wat zei u precies? Zorg…? Een onderzoek naar de zorgwinsten.
Mevrouw Niekus: De zorgwinsten in de regio, ja dat … Bij de zorginstelling. Dus vorig jaar in september heeft
er een bericht in de krant gestaan: de regio legt zorgwinsten onder de loep. De regio Gooi en Vechtstreek
onderzocht het … Ik moet even de bril erbij opzetten hoor, anders kan ik het ook niet lezen. Ik word ook een
dagje ouder. ‘Onderzoekt hoe het kan dat een aantal in deze omgeving werkzame zorginstellingen grote
winsten maakten’.
Mevrouw Van Hunnik: Oké.
Mevrouw Niekus: Daar is eind van het jaar is daar een verslag van geweest. Ik weet niet hoeveel dat er waren,
of dat er inderdaad een aantal sancties zijn opgelegd bij zorginstellingen. Maar wordt dat dit jaar weer
gedaan?
Mevrouw Van Hunnik: Ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Ik heb er niets van vernomen. We zijn natuurlijk
wel heel erg druk bezig met de inkoop. Ik heb niet de indruk dat daar enorme winsten worden gemaakt, eerlijk
gezegd.
Mevrouw Niekus: Dat is mooi, maar …
Mevrouw Van Hunnik: Eerder andersom. Maar ik zal wel navragen voor u.
Mevrouw Niekus: Heel graag, heel graag. Heb ik nog even een tweede. Ik heb van de week ook een
onderzoekje gelezen over wijkteams. Nu blijkt dat gemeentes die een wijkteam hebben dat die met 40%
stijgen in de kosten en gemeentes zonder wijkteams dat die 26% stijgen in de kosten. Dat houdt dan in dat
gemeentes met een wijkteam echt aangebod gestuurd werken. Dat brengt natuurlijk weer extra kosten met
zich mee voor de gemeentes. Is u daar iets van bekend?
Mevrouw Van Hunnik: Ik denk dat het een beetje een algemene conclusie is, want er zijn vele soorten
wijkteams. Het ene wijkteam kan indiceren en dat hangt een beetje van de gemeente af hoe afspraken zijn
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gemaakt, en het andere wijkteam kan dat niet. Ons wijkteam kan niet indiceren, dus dat betekent dat de
zorgvragen doorgaan naar de HABEL en daar wordt geïndiceerd. Dus dat zal zeker niet van toepassing zijn op
alle wijkteams, dat zou vragen om een nader onderzoek. Ik weet wel dat het bij de grotere gemeentes het
geval is. Dus ik kan met niet voorstellen dat dat voor ons geldt, maar de exacte cijfers kan ik niet produceren
op dit punt.
De voorzitter: Dank u wel. De heer Winkel.
De heer Winkel: Ja, een korte vraag voor de burgemeester. Ik heb hem net al even off-the-record gesteld,
maar ik wil hem graag ook on-the-record stellen. Een beetje ook verband houdend met de brief die u heeft
geschreven. 31 oktober is het Halloween en 11 november Sint-Maarten. In mijn omgeving zijn er toch weer
genoeg kinderen die denken: ja, ga ik nu wel langs de deuren, niet? Heeft u een advies namens de gemeente?
Bent u met iets bezig om de ouders, desnoods via de scholen te zeggen: ouders, doe het dit jaar niet. Of een
ander advies? Ik denk dat daar best veel behoefte aan is in de dorpen.
De voorzitter: Mijnheer Mol.
De heer Mol: Voorzitter, terecht dat de heer Winkel aandacht voor dit onderwerp vraagt. Ik heb daar ook een
mening over. Wij hakken aanstaande woensdag in het RBT, het regionaal coronateam, daar een knoop over
door en dan weet ook de hele regio waar eigenlijk alle omliggende gemeenten welk standpunt zij daarover
innemen. Wij vinden het belangrijk dat we zoveel mogelijk daarin gelijk optrekken en dat er ook geen verdeeld
beeld ontstaat dat de ene gemeente in de regio Gooi en Vechtstreek wel ruimte geeft en de ander niet. Dus
woensdag kunt u verwachten dat we met een advies daarover naar buiten komen. Daverend enthousiast over
verkeer van voordeur naar voordeur zijn we natuurlijk niet, maar u hoort volgende week precies welke lijn we
daarin trekken. Als ik u daarmee voldoende informeer.
De voorzitter: Mijnheer Winkel.
De heer Winkel: Voorzitter, een vraag aan de burgemeester. U zegt: we gaan daar volgende week woensdag
met elkaar over praten en dan nemen we een besluit. Het is zaterdag Halloween, dus dat zijn dan nog twee
schooldagen. Kunt u eventueel in contact treden met bijvoorbeeld de directies van de scholen, het zijn er niet
heel veel in Laren, om dat besluit of dat advies wat dan die woensdag genomen wordt om dat dan eventueel
via de scholen ook aan de ouders te laten weten? Dank u.
De voorzitter: Mijnheer Mol.
De heer Mol: De heer Mol doet een toezegging.
De voorzitter: Dank u wel.
De heer Mol: Samen met mevrouw Van Hunnik. Hoop ik.
De voorzitter: De heer Van den Berg, heeft u nog vragen? De heer Grunwald? De heer Jacobse?
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8.

Sluiting
De voorzitter: Dan dank ik u en dan sluit ik de vergadering. Dank u wel. Nou, mooi op tijd hè.
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