Lijst Adviezen en Conclusies commissie Maatschappij&Financiën Laren vergadering 24
september 2015
Aanwezig: Désirée Niekus en Evert de Jong (t/m agendapunt 6.2) (VVD), Ingrid HentenaarMesscher en Peter Calis (Larens Behoud), Anne Visser (Liberaal Laren), Maria
Klingenberg-Klinkhamer en 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 : Rick Snoek (Liberaal Laren)
B&W
: loco-burgemeester & wethouder Tijmen Smit (Larens Behoud), wethouder
Leen van der Pols (CDA) (t/m agendapunt 5)
Overigen : Etienne Lemmens en Tineke de Jonge (Rekenkamercommissie Laren), Baukje
Coppens-van Nunen (gemeentesecretaris Laren), Theo de Haar (controller
gemeente Laren), Silke Kist (juridisch beleidsmedewerker BEL Combinatie),
Wim van der Zwaan en Marcus van den Brink (‘ambassadeurs’ namens de raad
bij de Regio inzake de regionale strategische agenda)
Cie.griffier: Teun Zwemmer
De raadscommissie M&F Laren heeft in zijn vergadering van 24 september jl. de volgende
zaken behandeld:






De commissie heeft de Lijst adviezen en conclusies van zijn vergadering d.d. 18 juni
2015 vastgesteld.
Wethouder Leen van der Pols geeft een uitgebreide up-date van de recente
ontwikkelingen m.b.t. de vluchtelingenopvang in de regio en Laren in het bijzonder.
Wat betreft acute opvang (maximaal 72 uur) is de Klaas Bouthal beschikbaar, de
omwonenden zijn daarover per brief geïnformeerd.
In relatie daartoe geeft Désirée Niekus aan dat deze communicatie niet bij iedereen
even goed is overgekomen en zij pleit voor een wijkbijeenkomst.
Voorts zou het gebouw van De Scheper eventueel voor onderwijskundige doelen
kunnen worden ingezet, en heeft Laren uiteraard voortdurend en nauw overleg met de
Veiligheidsregio en het COA over actuele ontwikkelingen op dit gebied; tevens wordt
door genoemde instanties overleg gevoerd met de Provincie om het Crailo-terrein toch
voor opvang te gebruiken.
Er zijn geen ‘Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen’.
Het commissievoorstel Voortgang Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) is
opiniërend besproken. Daarbij is onder meer door de ‘ambassadeurs’ namens de raad
aangegeven dat het proces enigszins ‘stokt’ en op korte termijn overleg met de regio
en de griffies van de betrokken gemeenten nodig is om dit beter te stroomlijnen. Voor
nu is het de vraag of de commissieleden de punten uit de brief van Laren van maart dit
jaar voldoende herkennen; waarbij bedacht moet worden dat er vaak sprake is van
‘kreten’ of containerbegrippen -het gaat immers om de input van 9 en op onderdelen
10 (Eemnes) gemeenten- waar specifiek Larense zaken als ondertunneling A1 en
woningen statushouders onder kunnen worden geschaard en later uitgewerkt kunnen
worden. Met de nodige kanttekeningen kunnen de commissieleden zich wel in het stuk
vinden. Men ondersteunt de aandacht voor verbetering van het proces, maar waardeert
de insteek en deze vorm van samenwerking tussen de raden c.q. de gemeenten.









Het voorstel van de Rekenkamercommissie Laren (RKC) quick scan ‘Digitale
veiligheid BEL-gemeenten’ is besproken, waarbij onder meer is opgemerkt dat dit een
uiterst belangwekkend onderwerp is, waarbij de raad zich natuurlijk niet gedetailleerd
met de uitvoering moet bemoeien, maar wel in staat moet worden gesteld om zijn
controlerende taak ook op dit gebied goed uit te kunnen voeren. Desgevraagd wordt
door de Rekenkamer aangegeven dat de digitale beveiliging op dit moment
voorzichtig als ‘voldoende’ kan worden omschreven, maar er natuurlijk verbetering
mogelijk is. Het gaat er bij deze quick scan dan ook om de raad op dit onderwerp nog
beter aan te haken en die verbetering middels de voorgestelde aanbevelingen (waarvan
de uitwerking uiteraard wel geld en capaciteit kosten) te realiseren.
De commissie adviseert de raad om het voorstel te behandelen in zijn vergadering van
30 september 2015.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Zomernota te behandelen in zijn
vergadering van 30 september 2015. Bij de bespreking van het voorstel heeft de
wethouder onder meer aangegeven dat de lagere rijksbijdrage van forse invloed is –er
is hierover een brandbrief richting Rijk gestuurd-, er nog geen nieuws is m.b.t. de
precario-rechtszaak, en de opmerking van Evert de Jong om de opbrengst van
bouwleges e.d. vooral zo conservatief mogelijk in te schatten beslist ter harte wordt
genomen. Voorts gaat er binnenkort een voorstel naar de raad om de forensenbelasting
af te schaffen, in het vervolg zal er weer wat toelichting in de nota worden opgenomen
over de meest saillante zaken, en is er in Laren op dit moment nog onvoldoende
sprake van bed&breakfast-aanbod voor het heffen van toeristenbelasting. Het relatief
grote bedrag t.b.v. dyslexie (€ ruim 348.000,--) valt te verklaren omdat het hier een
verzamelbedrag betreft, waar ook bv. de Jeugd-GGZ onder valt.
Zowel Anne Visser als Noud Bijvoet wijzen op de reeds langer geleden gedane
toezegging van de (vorige) wethouder om bij grotere financiële documenten een
staatje mee te sturen met de actuele wijzigingen van de Algemene Reserve. Het wordt
vaker, en ook bij deze Zomernota, gemist. Wethouder Tijmen Smit geeft aan dat hij de
toezegging in die zin wil preciseren dat zo’n staatje uiteraard bij begroting en
jaarrekening wordt gevoegd, maar niet tussentijds. Daar zit wel degelijk werk aan en
voegt weinig toe aan de staatjes die op genoemde momenten wel worden
meegezonden.
Inzicht in kosten van de transitie sociaal domein is gisterenavond tijdens de
informatieavond voor de HBEL-raden verstrekt. Er blijft discussie tussen enkele
commissieleden en de wethouder over de vraag of een aantal opgesomde negatieve
posten eind vorig jaar al bekend waren, en dus in de begroting verwerkt hadden
kunnen worden.
Wat betreft de dvo’s met de BEL Combinatie geeft de gemeentesecretaris een nadere
toelichting, waarbij geldt dat in de Zomernota wordt geprobeerd een goede inschatting
te maken van (de benutting van) de geraamde uren en het ziet er naar uit dat dit in het
lopende jaar voor Laren gaat lukken.
De vraag naar het exacte aantal boa’s in Laren wordt uitgezocht.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Verordening elektronisch publiceren
te behandelen in zijn vergadering van 30 september 2015. Opgemerkt hierbij zij dat
een en ander voortvloeit uit wettelijke voorschriften en dat de elektronische publicatie
in het vervolg leidend en bindend is; alle overige publicaties, bv. in het Larens
Journaal, zijn service.
Rondvraag:
- Ellen Brakel wijst erop dat het wijkteam in Blaricum 3 maanden later dan
gepland is opgestart; hoe is dat in Laren?



Voorts houdt zij –eveneens m.b.t. het sociaal domein- een pleidooi voor zowel
een betere kans voor kleinere aanbieders als voor toepassing van de Code
Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning (Transitiecommissie
Sociaal Domein).
Wethouder Tijmen Smit zal de punten 1 en 3 doorgeven aan portefeuillehouder
Leen van der Pols, maar geeft wat punt 2 betreft onderbouwd aan dat we
momenteel een juist voor kleine aanbieders gunstig systeem hanteren.
- Maria Klingenberg memoreert de recente overlast van vliegtuiglawaai boven
het dorp en doet de suggestie om het telefoonnummer van de klachtenlijn van
Schiphol in het Larens Journaal te publiceren.
- Désirée Niekus vraagt of de nieuwjaarsreceptie van de gemeente niet altijd in
het (nauw aan de gemeente gelieerde) Brinkhuis kan worden gehouden.
Wethouder Tijmen Smit antwoordt dat de jaarlijkse ‘afwisseling’ berust op
gemaakte afspraken met Singer, maar de suggestie overigens bij de
burgemeester zal neerleggen.
- Ingrid Hentenaar verzoekt of er een duidelijk beleid m.b.t. de kerstpakketten
kan komen, zodat er niet meer jaarlijks geïnventariseerd hoeft te worden.
Wethouder Tijmen Smit geeft aan dat op basis van de jongste inventarisatie
gekeken zal worden of het mogelijk is hier beleid op te maken.
Tot slot spreekt de voorzitter een dankwoord tot commissielid Patriek Kerkhoff. De
aanvaarding van een nieuwe baan maakt het lastig om het commissiewerk te
combineren. Namens de commissie geeft de voorzitter aan zijn inbreng zeer te hebben
gewaardeerd, hetgeen wordt gelardeerd met een mooie bos bloemen en applaus.

Eindtijd: 22.10 uur
Vastgesteld in de vergadering van 22 oktober 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. 25/09/2015

