Adviezen en conclusies commissie Maatschappij & Financiën vergadering 15 december 2016
Aanwezig: Désirée Niekus en Evert de Jong (VVD), Ingrid Hentenaar-Messcher en Peter Calis
(Larens Behoud), Anne Visser en Rik Snoek (Liberaal Laren), Maria KlingenbergKlinkhamer (CDA), Marcus van den Brink en Paul Streefkerk (PvdA), Noud Bijvoet
en Jim Juffermans (D66)
Voorzitter: Nico Wegter (D66)
Afwezig : Erwin van den Berg (CDA)
B&W
: Leen van der Pols (wethouder CDA)
Overigen : Jordy van Slooten, programmacoördinator Sociaal Domein Regio G&V
Cie.griffier: Corry Holtslag
De raadscommissie M&F heeft in haar vergadering van 15 december 2016 (aanvang 20.00 uur) de
volgende zaken behandeld:






De agenda wordt conform vastgesteld. Er is een bericht van verhindering ontvangen van de
leden Van Dorst-Brakel, Bakker-Snoeij en Van den Berg.
De lijst adviezen en conclusies van de vergadering van 24 november 2016 wordt conform
vastgesteld.
Er zijn geen mededelingen.
Er zijn geen meldingen m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen.
Het concept beleidsplan Bescherming en Opvang 2017-2020 wordt door de commissie
besproken. Wethouder Van der Pols geeft aan dat het stuk een lange weg heeft afgelegd,
bestuurlijk en beleidsmatig gezien was en is het een uitdaging. Het is een flexibel stuk, indien
nodig wordt het tussentijds aangepast. Spreker zegt vanmorgen nog overleg te hebben gehad
met de Wmo-raad over de adviezen die zijn ingediend. Deze adviezen worden meegenomen
bij de opstelling van het definitieve plan. Naar verwachting wordt het definitieve beleidsplan
in april volgend jaar voorgelegd.
De heer Van Slooten voegt toe dat alle belanghebbenden zijn betrokken bij de opstelling van
het beleidsplan. Diverse vragen worden beantwoord. Uitleg wordt gegeven over de functie van
‘regisseur’. Deze voert de regie in complexe situaties wanneer het gaat om kwetsbare mensen.
Fractie LB: het is een goed stuk, er is breed gekeken. Gevraagd wordt naar een
afkortingenlijst, evaluatie en terugkoppeling over aanmeldingen veilig thuis.
Fractie D66: vraagt om duidelijk aan te geven dat het 24/7 crisismeldpunt er is en wie dit
bemannen. Maak gebruik van de bestaande hulpverlening, betrek de huisartsen hierin, stel een
huisartsenlijn in.
Fractie LL: vindt het een helder verhaal.
Fractie PvdA: mist in dit stuk de evaluatie van dit moment en vraagt zich af of de inwoners
weten waar ze terecht kunnen.
Fractie CDA: vindt het een goed gerubriceerd stuk, is er blij mee. Aangenomen wordt dat de
raad ook de antwoorden zal ontvangen op de adviezen van de Wmo-raad.
Fractie VVD: ziet heldere punten in het stuk, maar soms is het niet duidelijk wanneer het de
regio betreft of specifiek Laren. Gevraagd wordt output-criteria te hanteren.
De voorzitter concludeert dat alle gestelde vragen zijn beantwoord. De commissie heeft een
aantal duidelijke opmerkingen gemaakt. In april 2017 wordt het definitieve voorstel verwacht,
met inachtneming van de gemaakte opmerkingen van de commissie en de adviezen van de
Wmo-raad. De antwoorden van het college op de adviezen van de Wmo-raad worden nog
tegemoet gezien.
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Rondvraag:
- Désirée Niekus vraagt waar de 13 statushouders uit Laren gaan wonen die morgen in
Huizen hun verklaring ondertekenen.
Wethouder Van der Pols antwoordt dat deze mensen al inwoners van Laren zijn.
- Ingrid Hentenaar-Messcher vraagt hoe het komt dat de mensen die jarenlang
vrijwilligerswerk hebben gedaan bij Tafeltje Dek Je zo laat zijn voorgelicht over de
wijziging naar een commerciële dienstverlening.
- Marcus van den Brink sluit zich aan bij deze vraag. We gaan toch naar een participatie
maatschappij?
Wethouder Van der Pols antwoordt dat hier iets niet goed is gegaan, dit had
zorgvuldiger gemoeten. Theodotion heeft dit alternatief bedacht, Versa is hier in een
te laat stadium bij betrokken. Spreker zegt, ook al is hij er zelf niet verantwoordelijk
voor, twee keer met de vrijwilligers om tafel te hebben gezeten. Versa heeft de
mensen bloemen gegeven. Beaamd wordt dat deze mensen de ogen en oren van de
samenleving zijn. Spreker geeft aan de hoop te hebben uitgesproken in contact te
zullen blijven met betrokkenen.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.25 uur.
Vastgesteld in de commissievergadering van 19 januari 2017.
Voorzitter,

Commissiegriffier,

(Een uitgebreide weergave van de vergadering is te beluisteren via de website of op cd-rom)
Ho.16/12/2016
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