Lijst Adviezen en Conclusies commissie Maatschappij&Financiën Laren vergadering 18
februari 2016
Aanwezig: Désirée Niekus en Evert de Jong (VVD), Peter Calis (Larens Behoud), Anne
Visser en Rik Snoek (Liberaal Laren), Maria Klingenberg-Klinkhamer en Erwin
van den Berg (CDA), Marja Bakker-Snoeij (PvdA), Ellen van Dorst-Brakel en
Noud Bijvoet (D66)
Voorzitter: Nico Wegter (D66)
Afwezig : Ingrid Hentenaar-Messcher (Larens Behoud) en Paul Streefkerk (PvdA)
B&W
: wethouder Tijmen Smit (Larens Behoud), wethouder Leen van der Pols (CDA)
Overigen : Dennus Ligter (beleidsmedewerker BEL Combinatie)
Cie.griffier: Teun Zwemmer
De raadscommissie M&F Laren heeft in zijn vergadering van 18 februari 2016 de volgende
zaken behandeld:











De commissie heeft de Lijst adviezen en conclusies van zijn vergadering d.d. 21
januari 2016 vastgesteld.
N.a.v. informeert Ellen Brakel naar de jaarrekening van Hart van Laren.
Wethouder Leen van der Pols geeft aan dat deze inmiddels door het college is
goedgekeurd en de raad binnenkort wordt geïnformeerd. Voorts is er een
informatieavond met het bestuur van Hart van Laren, op 14 maart a.s.
Désirée Niekus (een van beide ‘raadsambassadeurs’ bij de Regio) wijst op de
woensdag a.s. in de raad vast te stellen Regionale Samenwerkings Agenda (RSA).
Daarbij worden 6 amendementen ingediend (waaronder GNR en vluchtelingenopvang
namens Laren), de opbrengst van de ‘amendementenmiddag’/Regiopodium van 29
januari jl. Zij wijst erop dat het zo veel mogelijk een uniform, regionaal, document
moet zijn, dus liefst met geen of zo weinig mogelijk lokale afwijkingen. Vervolgens
zal er uitwerking van de RSA plaatsvinden, gekoppeld aan een financieringsvoorstel,
dat uiteindelijk op 7 juli a.s. door de Regio zal worden vastgesteld.
Daarnaast wordt de raad woensdag a.s. gevraagd in te stemmen met verlenging van het
‘ambassadeurschap’ bij de Regio en de benoeming van de huidige afgevaardigden te
bevestigen.
Wethouder Leen van Pols meldt dat het administratief beroep van de Stg.
Omniumscholen –gericht tegen de afwijzing van de gemeente m.b.t. opname op het
scholenplan- ongegrond is verklaard (er is nog beroep mogelijk bij de Raad van State).
Wethouder Tijmen Smit meldt dat hij vandaag op de MRA-bijeenkomst is geweest (hij
heeft informatie opgevraagd, die ter kennisname aan de raad zal worden gezonden), en
meldt dat dinsdag jl. diverse begrotingswijzingen en de Kadernota door het AB van de
BEL Combinatie zijn vastgesteld. M.b.t. de begrotingswijzingen zal nog een voorstel
tot vaststelling aan de raden volgen, de Kadernota zal ter kennisname worden
toegestuurd, voorzien van een ‘kadermemo’, waarin de financiën van de BEL
Combinatie in een Larens perspectief -met de exacte gevolgen voor onze eigen
gemeente-, worden geplaatst.
Er zijn geen ‘Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen’;
wel merkt wethouder Tijmen Smit op, dat hij de Regio heeft gevraagd wederom een
korte besluitenlijst van de recente bestuursvergadering te verstrekken, die ter
informatie aan de raad kan worden gezonden.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Statuten Basisonderwijs Gooi en
Vechtstreek te behandelen in zijn vergadering van 24 februari 2016.





De wethouder zegt toe een aantal vragen naar wat meer achtergrondinformatie uit te
zoeken en de beantwoording zo mogelijk vóór de a.s. raadsvergadering nog toe te
zenden:
Hoe is de bezoldiging van bestuur en Raad van Toezicht geregeld, en gaarne meer
informatie over de Stichting Algemeen Bijzonder Traditioneel Vernieuwend
Onderwijs, die onder meer een bestuurslid van Stg. Talent Primair aanwijst (Peter
Calis);
Wie bepaalt (de hoogte van) de bezoldiging van bestuurders; wat betekent ‘optreden
als werkgever’ (Noud Bijvoet);
Er wordt gesproken over a.s. wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling; welke
zijn dat precies, en voorts wordt in art. 17 van de statuten onder meer bepaald dat het
College van Bestuur bevoegd is de stichting te ontbinden, na voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht. Wat nu als de RvT die
goedkeuring níet verleent? (Anne Visser)
De commissie adviseert de raad om het voorstel Wijziging artikel 11, lid 1,
Precarioverordening 2016 te behandelen in zijn vergadering van 24 februari 2016.
Daarbij zegt wethouder Tijmen Smit toe de opmerking van Noud Bijvoet na te gaan of
in de voorgestelde wijzigingstekst bij ‘…bestemde grond waarop het voorwerp of de
voorwerpen zich bevinden…’niet ook ‘waarin’, ‘waaronder’ etc. moet worden
opgenomen.
N.a.v. opmerkingen van Maria Klingenberg en Désirée Niekus over handhaving geeft
de wethouder aan dat collega Ton Stam bezig is om die aan te scherpen en hij zelf
aanpassing van het beleid nader bekijkt (‘wel faciliteren, niet verrommelen’), er
inderdaad een politiek spanningsveld kan zijn tussen beschouwing van een situatie
vanuit een precario-insteek dan wel een welstands-insteek (opmerking Peter Calis),
maar dat aspect pas bij de voorbereiding van de nieuwe precario-verordening kan
worden meegenomen, en het géén uitbreiding van de bevoegdheden van de wethouder
betekent (vraag Anne Visser), maar echt een technische aanpassing: de ‘oude’ tekst
van het artikel reflecteerde niet de bestaande praktijk (in beginsel alles via de
precarioverordening, t.b.v. het innemen van standplaatsen via privaatrechtelijke
overeenkomst).
Rondvraag:
- Marja Bakker geeft aan dat informatie op de website de indruk wekt dat er
geen avondopenstelling op maandag van de BEL Combinatie meer zou zijn.
De wethouder antwoordt dat dit niet zo is; de avondopenstelling betreft bezoek
op afspraak en dit is onveranderd mogelijk. Hij zal wel kijken of de tekst op de
website aanpassing behoeft.
- Ellen Brakel vraagt of commissievergaderingen niet op locaties in het dorp
kunnen plaatsvinden.
De griffier geeft aan dat hij de suggestie sympathiek vindt en al eerder heeft
ingebracht, maar wat betreft commissievergaderingen een technisch probleem
zal ontstaan; afgesproken is immers dat de geluidsopname van de vergadering
leidend is en de apparatuur daarvoor in het raadhuis is niet mobiel (overigens
naast het aspect dat een vaste vergaderlocatie beter herkenbaar is voor het
publiek). Afzonderlijke thema-avonden zouden natuurlijk wel op locatie
kunnen worden gehouden, waarbij afhankelijk van de frequentie dan wel
aspecten als budget en griffieformatie nader bekeken moeten worden; dat kan
in de werkgroep bestuurlijke vernieuwing.

-

Evert de Jong memoreert de recent ontvangen ‘management letter’ van de
accountant, inzake de financiën van de BEL Combinatie. Hij is op onderdelen
fors geschrokken van de inhoud en informeert wat het DB hier mee gaat doen.
Wethouder Tijmen Smit geeft aan dat de jaarrekening het moment is om dit
met de raad en commissie te bespreken; niet aan de hand van management
letters, die ter informatie worden toegezonden (en overigens als bijlage bij de
jaarstukken wordt gevoegd). Dat is te zeer op detailniveau, hetgeen onverlet
laat dat hij natuurlijk op een afzonderlijk moment de kwetsbaarheden die er
zijn –maar waarover zijns inziens overigens niet meer dan de gebruikelijke
zorgen bestaan- wil benoemen en richting raad aangeven hoe er mee om te
gaan.

Eindtijd: 20.55 uur
Vastgesteld in de vergadering van 24 maart 2016.
Voorzitter,

Commissiegriffier,

(Een uitgebreide weergave van de vergadering kunt u vinden op de geluidsopname, te
beluisteren op cd-rom en via de website)
Zw. 19/02/2016

