Lijst Adviezen en Conclusies commissie Maatschappij&Financiën Laren vergadering 19
maart 2015
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 Noud Bijvoet (plv.) (D66)
Voorzitter: Ernst Wortel (plv.) (Larens Behoud)
Afwezig : Rick Snoek (Liberaal Laren)
B&W
: wethouder Tijmen Smit (Larens Behoud), burgemeester Elbert Roest
Overigen : Baukje Coppens-van Nunen (gemeentesecretaris) en Theo de Haar (controller
gemeente Laren)
Cie.griffier: Teun Zwemmer
De raadscommissie M&F Laren heeft in zijn vergadering van 19 maart jl. de volgende zaken
behandeld:


De commissie heeft de Lijst adviezen en conclusies van zijn vergadering d.d. 19
februari 2015 vastgesteld. N.a.v. merkt Marja Bakker op dat het vorige maand door
onze Rekenkamer toegezonden onderzoeksrapport van de Rekenkamer Huizen naar
sociale zaken HBEL wat haar betreft aanleiding geeft om zo’n onderzoek ook vanuit
de BEL door onze eigen rekenkamer te laten doen, én wijst er nogmaals op dat
nakoming van de toezegging om een overzicht van de leningen te verstrekken (31
oktober 2014) te lang op zich laat wachten.
 Burgemeester Elbert Roest memoreert de vertraging in de uitslag van de verkiezingen
voor Provinciale Staten en het waterschap; er is helaas op een paar stembureaus wat
mis gegaan in de telling, zodat ’s nachts de sluitingstermijn voor doorgifte van de
uitslag aan het ANP werd gemist en vanochtend nog een hertelling moest
plaatsvinden. Inmiddels is de definitieve uitslag bekend en gecommuniceerd. Diverse
commissieleden geven aan dat bij de evaluatie nog eens goed moet worden gekeken
naar (optimalisering van) de organisatie en inrichting van stembureaus, teneinde deze
fouten en vertraging zoveel mogelijk te voorkomen. Positief is dat aanplakborden in
het dorp t.b.v. de verkiezingen vanochtend al waren weggehaald (Désirée Niekus).
 Bij ‘Meldingen uit het Regionaal Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein’ doen
Désirée Niekus en Erwin van den Berg beknopt verslag van de informatieavond op 17
maart jl., inzake Participatiewet/Tomin (goede maar bekende informatie, het lijkt
vooralsnog onder controle; budget Laren is licht positief). N.a.v. stelt Peter Calis twee
vragen: is ‘positief’ budget positief vergeleken met het nu geraamde budget, en de
verwachte aanspraak die daarop in 2015 gemaakt zal worden (onder meer WW,
Bijstand)?, en wat Tomin betreft: sinds 1 januari 2015 is de wet veranderd, en kunnen
er geen nieuwe instromers bij Tomin geplaatst worden, maar Tomin had daar ideeën
over; hoe staat het daarmee en wat zijn de ervaringen tot nu toe? Aangezien de
betrokken portefeuillehouder afwezig is, worden de vragen genoteerd en zal afdoening
plaatsvinden via de Lijst met openstaande toezeggingen en vragen.
 Het commissievoorstel Bestuursopdracht Verbonden Partijen is behandeld. Daarbij
merkt portefeuillehouder Elbert Roest desgevraagd op dat deze bestuursopdracht
‘aanhaakt’ bij een reeds eerder doorlopen project in Eemland, waar Eemnes uiteraard
bij betrokken is en nu getracht wordt tot ‘synergie’ daarmee te komen middels de
voorliggende bestuursopdracht;





de bestuursopdracht is uitgebreid in de raad van Blaricum besproken (en een aantal
relevante opmerkingen wordt zeker meegenomen bij de uitwerking), in Laren is dat
gebeurd op een informele bijeenkomst over dit onderwerp op 26 januari jl. (de
conclusies van die avond maken integraal onderdeel uit van de bestuursopdracht); de
onlangs benoemde ‘ambassadeurs’ namens de raad betreffen specifiek de Regio. De
gemeentesecretaris vult aan dat de bestuursopdracht de basis vormt om nu samen dit
proces in te gaan, dat gedurende het jaar verder wordt uitgewerkt. De griffier
memoreert het besluit van het presidium, eerder deze maand, om voortaan op de
agenda’s van de commissies en raad als vast agendapunt een terugkoppeling dan wel
voorbeschouwing m.b.t. (actuele zaken van) de gemeenschappelijke regelingen door
de portefeuillehouders op te nemen; op die manier wordt de ‘wisselwerking’ met de
raad gestimuleerd.
Het voorstel Overheveling budgetten 2014 naar 2015 is besproken, waarbij onder
meer door de controller is aangegeven dat dit budget de voorloper is op het effect van
het jaarresultaat 2014, dat in mei a.s. aan de raad wordt voorgelegd. Noud Bijvoet en
Anne Visser wijzen op de eerder gedane toezegging dat bij mutaties die raken aan de
Algemene Reserve (AR) telkens een geactualiseerd overzicht van die AR aan de raad
verstrekt zou worden. De portefeuillehouder zegt toe een concept hiervan toe te
zenden (definitieve versie volgt bij jaarrekening).
De commissie adviseert de raad om het voorstel te behandelen in zijn vergadering van
25 maart 2015
Rondvraag:
- Erwin van den Berg doet de suggestie om de postcommandant van de
vrijwillige brandweer een keer in de commissie uit te nodigen, zodat hij de
actuele stand van zaken en activiteiten kan toelichten.
- Ellen Brakel informeert naar de afhandeling van de brief van huisarts mevr.
Willems uit Blaricum, inzake de aanpak preventie jeugdzorg, én zij pleit voor
meer gebruik van het Schering&Inslag gebouw voor jeugdactiviteiten.
Burgemeester Elbert Roest geeft aan dat uitnodiging van de postcommandant
natuurlijk prima is, wethouder Leen van der Pols de raad op 4 maart jl. heeft
geïnformeerd over het oppakken van het verzoek van mevr. Willems, en meer
jeugdactiviteiten een politieke afweging is, waarover discussie via het
presidium zou kunnen worden geagendeerd.
In relatie hiertoe wijst Erwin van den Berg op een jongerenfeest (15-18
jarigen) in Schering&Inslag, 28 maart a.s.

Eindtijd: 21.00 uur
Vastgesteld in de vergadering van 21 mei 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. 20/03/2015

