Lijst Adviezen en Conclusies commissie Maatschappij&Financiën Laren vergadering 19
september 2013.
Aanwezig: mevrouw D.J.G. Niekus en 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. KlingenbergKlinkhamer en de heer C.M.A. van Hest (CDA), mevrouw M. Bakker-Snoeij en de
heer M.N.M. van den Brink (plv.) (PvdA), mevrouw E. van Dorst-Brakel (D66)
Voorzitter: de heer N.G.M. Wegter (D66)
Afwezig : B&W
: burgemeester E.J. Roest, wethouder J.W. van der Zwaan (Larens Behoud) en
wethouder E.J. de Jong (VVD)
Overigen : de heer F. Peek (beleidsmedewerker Planning&Control BEL Combinatie)
Cie.griffier: de heer T.W. Zwemmer
De raadscommissie M&F Laren heeft in zijn vergadering van 19 september jl. de volgende
zaken behandeld:







De commissie heeft de Lijst adviezen en conclusies van zijn vergadering d.d. 20 juni
2013 vastgesteld. N.a.v. geeft wethouder Van der Zwaan desgevraagd aan dat de
reactie van het college op het Versa-jaarverslag wordt meegenomen bij het
raadsvoorstel over een bestuursopdracht inzake de relatie tussen de gemeente en
Versa, in november a.s.
Wethouder Van der Zwaan deelt mee dat de memo over de voortgang van de
decentralisaties in het sociale domein deze week is rondgestuurd, er heel veel
informatie over dit onderwerp bij hem beschikbaar is voor belangstellenden (maar
teveel en te specifiek om allemaal rond te sturen), een voorstel over de modernisering
van het minimabeleid wordt voorbereid (in oktober/november komt er een presentatie
voor de drie BEL-raden en Huizen), er momenteel hard wordt gewerkt aan een
oplossing voor de discussie rond Vivium/huishoudelijke hulp en vanuit de regio een
brief aan de Kamer is gestuurd over het kabinetsvoornemen om de persoonlijke
verzorging bij de zorgverzekeraars onder te brengen (lijkt niet in het belang van de
burgers).
Burgemeester Roest wijst op de vandaag rondgemailde uitnodiging voor een
informatieavond over de BEL-reactie op het advies van GS over de bestuurlijke
toekomst van de regio, 24 september a.s. om 20.30 uur in het BEL-kantoor.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Rapportage opvolging aanbevelingen
Rekenkamercommissie (RKC) BEL te behandelen in zijn vergadering van 25
september 2013. De leden van de RKC waren helaas verhinderd, hetgeen aan
behandeling niet in de weg staat; n.a.v. enige inhoudelijke opmerkingen uit de
rapportage heeft de burgemeester een schets van enkele financiële aspecten rond het
WSI-project gegeven. Belangrijke elementen daarbij zijn de binnenkort te maken
definitieve afspraak met de Parochie over de huurprijs, de afhandeling rond het
Parcival-gebouw, de huur- én beheercontracten die met de gebruikers moeten worden
gesloten, en hard wordt gewerkt aan een volledig inzicht in de bouwkosten. Hij geeft
daarbij aan dat de zorg van enkele fracties over de financiële tegenvaller, zoals
vermeld in de Zomernota, uiteraard ook de aandacht van het college heeft, maar dit
bedrag voor een groot deel uit niet onverwachte aanloopkosten bestaat en een grote
incidentele component kent.









Hij zegt toe zo mogelijk nog voor de a.s. raadsvergadering de raad meer inzicht te
geven middels een ‘groslijst’ met openstaande punten waaruit blijkt welke elementen
van invloed zijn op begroting en jaarrekening van Hart van Laren. Als alles
uiteindelijk volstrekt helder en afgerond is, zal het college zoveel mogelijk overdragen
aan het BES-bestuur.
De commissie adviseert de raad om de Regeling ambtseed te behandelen in zijn
vergadering van 25 september 2013.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Zomernota 2013 te behandelen in zijn
vergadering van 25 september 2013. De wethouder geeft hierbij aan dat het grootste
bedrag van de nog te formaliseren grondverkopen reeds binnen is en de uitspraak in
het ‘precario-geding’ met Liander op alle fronten gunstig voor de gemeente is
uitgevallen. De burgemeester geeft aan dat de hoofdbedragen van de financiële
tegenvaller ook hier voor een deel incidenteel zijn (verbouw gemeentehuis,
onvoorziene inhuur personeel), maar overigens uiteraard grote aandacht heeft van het
college. Aan de hand van het overzicht met financiële mutaties per programma op
pagina’s 44 en 45 van de Zomernota wordt een groot aantal technische vragen van de
fracties besproken en beantwoord (in het vervolg zal een informele bijeenkomst met
de controller worden gepland om alle technische vragen door te lopen).
De commissie adviseert de raad om het voorstel Controleprotocol accountantscontrole
jaarrekening 2013 te behandelen in zijn vergadering van 25 september 2013.
De commissie adviseert de raad om het voorstel 1e Wijziging Legesverordening 2013
te behandelen in zijn vergadering van 25 september 2013. Wethouder de Jong zegt
daarbij toe de onderbouwing van het relatief hoge bedrag aan kosten kinderopvang in
2012 (€ 59.115,--) uit te zoeken.
Rondvraag:
- Mevrouw Niekus informeert naar de afspraken rond de huur van ruimten aan
vakkrachten van Versa in het Brinkhuis, in relatie tot de subsidie aan datzelfde
Versa.
Wethouder Van der Zwaan antwoordt dat Versa inderdaad toeslagen krijgt,
maar het college altijd tracht te bewaken dat er geen oneerlijke concurrentie
ontstaat tussen instellingen met en zonder subsidie.
- Mevrouw Brakel informeert naar de situatie rond het dierenasiel.
Wethouder Van der Zwaan antwoordt dat deze zomer een memo is verstrekt,
waarin onder meer staat dat het contract met Crailo per 1 augustus 2014 is
opgezegd.
- Mevrouw Kromme informeert naar logica achter de huidige plek van het
verkeersbord ‘einde 30 km/u’ in de Naarderstraat (richting Tergooi); het
vreemde is dat daarná namelijk nog eens drempels en chicanes komen die een
hogere snelheid dan 30 km/u niet toestaan.
Wethouder de Jong zegt toe dit na te gaan.
- Mevrouw Hentenaar verzoekt om een lijstje met alle in de BEL Combinatie
gebruikte afkortingen, informeert naar de situatie dat de beheerder van de
algemene begraafplaats door de solo-functie zijn teveel gewerkte uren niet kan
opnemen, memoreert een wens van de boa’s om bij de politiepost gehuisvest te
zijn, en vraagt naar de verantwoordelijkheid voor het legen van prullenbakken
na evenementen en festiviteiten.

-

-

Wethouder de Jong antwoordt dat de situatie rond de beheerder een zaak van
de BEL is, en niet van de gemeente; de boa’s vallen onder de afdeling
Vergunning&Handhaving en zijn met name om die reden gehuisvest in de
BEL; wethouder Van der Zwaan vult aan dat de organisator van een
evenement wordt verplicht om prullenbakken te legen en vuil op te ruimen.
De heer Van Hest verwijst naar een qua toonzetting minder geslaagde brief
van de gemeente aan verenigingen over het schenken van alcohol; over de
inhoud (tegengaan alcoholmisbruik, met name het niet schenken aan
jeugdigen) is geen discussie, maar het benadrukken van samenwerking tussen
gemeenten en verenigingen lijkt veel gepaster en doeltreffender.
Voorts informeert hij wie bepaalt welke inwoner wordt uitgenodigd voor de
rubriek ‘als ik burgemeester was’ etc. in het Larens Journaal.
Burgemeester Roest antwoordt dat er 28 augustus jl. een uitgebreide
informatiebijeenkomst over dit onderwerp in het gemeentehuis van Hilversum
was, waarbij nadrukkelijk de dialoog met de verenigingen is gezocht; de toon
van de brief had echter inderdaad op onderdelen anders gekund.
Wethouder Van der Zwaan vult aan dat de redactie van het Larens Journaal
mensen uitnodigt voor de genoemde rubriek.
Mevrouw Bakker vraagt n.a.v. het antwoord in de Lijst openstaande
toezeggingen (toezeggingen en vragen uit de vorige vergadering kunnen bij de
Lijst adviezen en conclusies worden meegenomen (n.a.v.), onderwerpen die al
langer lopen lijken beter geschikt voor de Rondvraag) hoe het kan dat er toch
af en toe politiek wordt bedreven in het Larens Journaal.
Wethouder Van der Zwaan antwoordt dat het redactiestatuut bepaalt dat er
geen politiek wordt bedreven in het Larens Journaal (anders dan in de
columns) en dit zo goed mogelijk wordt bewaakt. Daar slipt weleens wat door,
zoals in januari jl., maar dat is dan toch een uitzondering. Wel zal worden
bekeken of er rond de verkiezingen in het voorjaar een ‘politiek’ Larens
Journaal wordt uitgegeven.

Eindtijd: 22.20 uur
Vastgesteld in de vergadering van 24 oktober 2013.
Voorzitter,

Commissiegriffier,

(Een uitgebreide weergave van de vergadering kunt u vinden op de geluidsopname, te
beluisteren op cd-rom en via de website)
N.B: weergave deze maand níet terug te luisteren, opname is helaas mislukt.
Zw. 20/09/2013

