Lijst Adviezen en Conclusies commissie Maatschappij&Financiën Laren vergadering 13
december 2012
Aanwezig: mevrouw M. Polano (plv.) (VVD), mevrouw I.H. Hentenaar-Messcher en de heer
L.B.J. Vos (Larens Behoud), mevrouw M.C. Kromme en de heer A. Visser
(Liberaal Laren), mevrouw M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer en de heer M.J.W.
Druncks (plv.) (CDA), mevrouw M. Bakker-Snoeij en mevrouw C. Edel (PvdA),
mevrouw E. van Dorst-Brakel en de heer J.M.A. Juffermans(D66)
Voorzitter: de heer N.G.M. Wegter (D66)
Afwezig : mevrouw D.J.G. Niekus (VVD)
B&W
: burgemeester E.J. Roest, wethouder J.W. van der Zwaan (Larens Behoud),
wethouder E.J. de Jong (VVD)
Overigen : mevrouw I. van Zon (directeur BEL Combinatie), de heer B. Waterman
(afdelingshoofd Control&Financiën BEL Combinatie), de heer R. Mol
(voorzitter Rekenkamercommissie BEL), de heer J. Hermkens (afdelingsmanager
ICT en Staf BEL Combinatie), de heer Th. de Haar (controller gemeente Laren)
Cie.griffier: de heer T.W. Zwemmer
De raadscommissie M&F Laren heeft in zijn vergadering van 13 december jl. de volgende
zaken behandeld:







De commissie staat stil bij het overlijden van mevrouw M.J. Krijnen, echtgenote van
commissielid A.P. Bakker.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: de heer Mol biedt excuus aan voor
onjuistheden en onvolkomenheden in het raadsvoorstel Korte Toets
Begrotingsvergelijking BEL-gemeenten en stelt voor om het van de agenda te halen.
De commissie stemt hiermee in en adviseert de raad om bij de vaststelling van zijn
agenda op 19 december a.s. hetzelfde te doen. Voorts stemt de commissie ermee in om
agendapunt 4.7 (Afvloeiing en ontwikkeling personeel BEL Combinatie) als eerste te
behandelen -waarbij dan tevens de scorecard 3e kwartaalrapportage BEL Combinatie
wordt betrokken, en vervolgens punt 4.6 (papierarm werken).
De commissie heeft de Lijst adviezen en conclusies van zijn vergadering d.d. 22
november 2012 vastgesteld. Op vragen ‘naar aanleiding van’ antwoordt wethouder
Van der Zwaan onder meer dat Ons Genoegen destijds heeft meegewerkt aan
verplaatsing, waarbij géén prestatieafspraken zijn gemaakt, IJs op de Brink in het 4e
jaar van een 5-jaarsperiode zit, er in het Brinkhuis incidenteel activiteiten op
commerciële basis worden toegestaan als dat de maatschappelijke bestemming niet in
de weg staat (werkzaamheden touroperator beëindigd, aanduiding verdwenen,
huurcontract eindigt in augustus a.s.), en privaatrechtelijke rechtshandelingen een
bevoegdheid van het college van B&W zijn. Wethouder de Jong geeft desgevraagd
aan dat het hekje aan De Rijt recent door vandalen is vernield, en de nieuwe situatie –
zonder hekje- in 1x goed, dus mét nieuwe borden erbij, wordt opgeleverd.
Burgemeester Roest geeft aan dat een reactie van de KNLTB op een voorstel van de
gemeente van 11 december jl. wordt verwacht (na ontvangst ervan zal de raad hierin
worden gekend), hij is toegetreden tot het DB van het Gewest, en wat betreft de
drinkwatervoorziening in het vroege voorjaar een informatiebijeenkomst voor alle
raden in het gebied zal worden georganiseerd; het drinkwater in Laren is overigens
volkomen schoon en veilig.









Wethouder Van der Zwaan deelt mee dat het raadsvoorstel Singer zo mogelijk in
januari, maar wellicht in februari a.s. in de raad kan worden behandeld; een juridische
analyse zal als bijlage bij dit voorstel worden gevoegd.
De commissie behandelt de scorecard 3e kwartaalrapportage BEL Combinatie bij het
(nagezonden) raadsvoorstel Afvloeiing en ontwikkeling personeel BEL Combinatie.
Daarbij schetst de heer Waterman de verbinding tussen scorecard en raadsvoorstel
(een overschrijding op kosten inhuur, maar een onderschrijding op salariskosten,
hetgeen per saldo een overschrijding van een kleine 4 ton oplevert) en
beschikbaarstelling van incidentele middelen (ongeveer 5 ton) om bv. verplichtingen
inzake outplacement te dekken, met daartegenover een structurele besparing van
enkele fte’s. Alle fracties plaatsen (fors) kritische kanttekeningen bij het voorstel; kern
daarvan is dat er eerder vergelijkbare voorstellen zijn geweest en er kennelijk een goed
controlemechanisme ontbreekt om deze overschrijdingen te signaleren en liefst
voorkomen. Burgemeester en directeur BEL Combinatie benadrukken dat het voorstel
uit 2008 (o.a. wegwerken stuwmeer aan overuren van medewerkers, geen ontslagen
bij vorming BEL) niet geheel vergelijkbaar is met het huidige (met name ontstaan
doordat interimmers langer zijn aangebleven dan gepland) en het moet worden gezien
in het kader van het verder bouwen aan een jonge, toekomstbestendige organisatie; dat
moet gebeuren op het snijvlak van stabiliteit creëren én bezuinigen, geen gemakkelijke
opgave. Uiteraard zal het signaleren van overschrijdingen beter moeten worden
uitgewerkt, en in relatie hiertoe onderschrijft iedereen de suggestie van mevrouw
Polano om een ‘rode vlag’ te hijsen zodra overschrijding ter grootte van een ton in
beeld komt en de raden daarover te informeren. Voorts is inmiddels de werving en
selectie van de BEL behoorlijk aangescherpt, met als verwacht gevolg minder ‘uitval’
van nieuw personeel, aanname van ‘vast’ personeel i.p.v. interim, en zal de
kwartaalrapportage toegankelijker worden gemaakt voor de raden. De commissie
adviseert de raad om het voorstel te behandelen in zijn vergadering van 19 december
2012.
De heer Hermkens schetst de aanloop naar het raadsvoorstel papierarm werken; de
voorbereiding is geschied in goed overleg met een klankbordgroep, waarin onder meer
leden uit de drie raden zitting hadden. Naar aanleiding van een recent artikel in
Binnenlands Bestuur geeft hij aan dat om te voldoen aan de eis van 90% zakelijk
gebruik, de ‘fun-functies’ van de i-pad zoveel mogelijk afgeschermd worden. Naast
aspecten als modern, digitaal, werken en duurzaamheid, levert papierarm werken een
besparing op de bij de BEL Combinatie (geen stukken meer op papier, geen
kopieerwerkzaamheden e.d.); de dekking van het voorstel geldt overigens tot maart
2014. Bij de nieuwe raadsperiode zal een gewijzigde verordening worden vastgesteld,
waarbij iedereen een vergoeding krijgt om zelf zijn of haar favoriete middel aan te
schaffen om papierarm te kunnen werken. Medio januari a.s. wordt een training
georganiseerd. Met inachtneming van de juridische onvolkomenheden (niet geregeld
in verordening, uitleg belastingdienst e.a. dat maar 1 computer verstrekt mag worden)
adviseert de commissie aan de raad om het voorstel Papierarm werken te behandelen
in zijn vergadering van 19 december 2012.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Aanpassen verordeningen sociale
zaken aan Wet Afschaffen Huishoudinkomenstoets te behandelen in zijn vergadering
van 19 december 2012.
De commissie adviseert de raad het voorstel 1e Wijziging Gemeenschappelijke
Regeling Blaricum Eemnes Laren (BEL Combinatie) te behandelen in zijn
vergadering van 19 december 2012.

De voorzitter van het bestuur van de BEL benadrukt dat er in de taken van het
Dagelijks Bestuur (art. 13) en Het Bedrijfsvoeringsoverleg (art. 14) soms een overlap
kan zitten, maar de verantwoordelijkheden beslist gescheiden zijn.
 De commissie adviseert de raad het voorstel Belastingverordeningen 2013 te
behandelen in zijn vergadering van 19 december 2012. Daarbij kondigt de wethouder
een addendum bij het raadsvoorstel aan waarbij de inflatiecorrectie aan de actualiteit
wordt aangepast. Dit wordt uiteraard vóór de raadsvergadering van 19 december a.s.
toegezonden. Voorts zegt hij toe uit te zoeken of er precario kan worden geheven op
het hebben van verwarming buiten (terrassen e.d.; verzoek van dhr. Vos).
 De commissie adviseert de raad het voorstel Legesverordening 2013 te behandelen in
zijn vergadering van 19 december 2012. Een overzicht met een vergelijking van de
bedragen 2013 met 2012 wordt toegezonden.
Rondvraag:
- mevrouw Klingenberg-Klinkhamer uit haar zorg over de brief van Vrienden
van ’t Gooi, inzake de toekomst (‘ontmanteling’) van het Goois
Natuurreservaat.
Wethouder de Jong antwoordt dat het college hier niet van op de hoogte is;
zodra besluitvorming aan de orde is, zal het college hier op terugkomen.
- mevrouw Brakel verwijst naar de recent toegezonden memo benchmark Wmo
en had deze graag ‘breder’(niet allen klanten) gezien, doet een suggestie voor
een (verplaatsbaar) openbaar toilet op het kermisterrein (want niet in het
Brinkhuis), en informeert of het juist is dat de huurders uit de voormalige
Warrekam in de nieuwe overeenkomst btw krijgen brekend.
Wethouder Van der Zwaan antwoordt dat de toegezonden memo over de
benchmark een uittreksel was, de officiële is wel breed opgezet en uiteraard bij
hem in te zien; de suggestie van een openbaar toilet kan door de fractie worden
ingediend; de verhoging van huren met berekening btw staat in de
intentieovereenkomst –of dit ook voor Versa geldt zal hij nagaan.
- mevrouw Bakker lucht haar hart over de soms wel erg schreeuwerige
feestverlichting in het dorp en zet vraagtekens bij de voorgenomen aanduiding
‘Raethuys’ voor het verbouwde gemeentehuis.
Wethouder Van der Zwaan geeft aan dat er in januari een raadsvoorstel wordt
behandeld, waarbij de raad wordt verzocht om ‘Raethuys’ te onderschrijven,
maar dit natuurlijk vatbaar is voor discussie.
- mevrouw Hentenaar wijst op haar openstaande vraag over de dubbel
opgevoerde kostenberekening huisvestingskosten in een rapport van de RKC
(ligt voor beantwoording bij de RKC) en informeert naar de inzetbaarheid van
de boa’s op zondag.
Wethouder Van der Zwaan antwoordt dat er inmiddels op zondag een boa in
het dorp loopt.
Eindtijd: 22.20 uur
Vastgesteld in de vergadering van 24 januari 2013.
Voorzitter,
Commissiegriffier,
Een uitgebreide weergave van de vergadering kunt u vinden op de geluidsopname, te
beluisteren op cd-rom en via de website.
Zw. 14/12/2012

