Lijst Adviezen en Conclusies commissie Maatschappij&Financiën Laren vergadering 23
juni 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
Klingenberg-Klinkhamer en Erwin van den Berg (CDA), Marcus van den Brink
(PvdA), Ellen van Dorst-Brakel en Noud Bijvoet (D66)
Voorzitter: Nico Wegter (D66)
Afwezig : Marja Bakker-Snoeij/Paul Streefkerk (PvdA)
B&W
: wethouder Leen van der Pols (CDA), wethouder Tijmen Smit (Larens Behoud)
Overigen : Brechje Binkhorst (beleidsregisseur Laren), Theo de Haar (controller gemeente
Laren), Barry Smeenk en Ronald Regelink (registeraccountants Ernst&Young),
Tineke de Jonge en Etienne Lemmens (Rekenkamercommissie BEL), Bob de
Levita (onderzoeker Radar advies)
Cie.griffier: Teun Zwemmer
De raadscommissie M&F Laren heeft in zijn vergadering van 23 juni 2016 (aanvang 19:00
uur) de volgende zaken behandeld:










Bij de vaststelling van de agenda wordt besloten om als eerste (na de vaste punten aan
het begin van de agenda) de trits ‘Hart van Laren-Jaarstukken Laren-Jaarstukken BEL’
te behandelen. Daarnaast leest Noud Bijvoet een verklaring voor m.b.t. de onmogelijkheid om de grote hoeveelheid stukken goed voor te bereiden; deze is
aangehecht aan deze Lijst van adviezen en conclusies.
De commissie heeft de Lijst adviezen en conclusies van zijn vergadering d.d. 19 mei
2016 vastgesteld.
Wethouder Tijmen Smit meldt dat in tegenstelling tot eerdere berichten morgen al een
uitspraak in de precario-zaak verwacht wordt, geeft een terugkoppeling van een zgn.
inspiratiebijeenkomst cultuur van de Regio –waarover ook meer is te lezen in de
recent toegezonden raadsinformatiebrief-, kondigt voor september/oktober een
voorstel aan voor een regeling m.b.t. het kunstbezit –wellicht samen met Blaricum-,
wijst op de mogelijkheid voor aanmelding via de griffie t.b.v. een workshop over de
BBV (te houden door BMC, initiatief Blaricum), en verwacht begin volgende week
een (naar verwachting goedkeurende) verklaring van de accountant bij de jaarstukken
te ontvangen, hopelijk dus net vóór de raadsvergadering.
Bij de ‘Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen’ geeft
wethouder Tijmen Smit aan dat de kwartaalrapportage voortaan op een iets andere
leest geschoeid zal zijn (met ingang van Q3), en antwoordt desgevraagd dat de
verwerking van de feedback van de fracties m.b.t. de governance-structuur van de
BEL niet eenvoudig is, zorgvuldig wordt nagelopen, en daarna uiteraard
terugkoppeling aan de raden plaatsvindt.
Er zijn geen insprekers bij het Raadsvoorstel inzake Kadernota Laren 2017;
inhoudelijke behandeling ervan zal plaatsvinden tijdens een afzonderlijke
raadsvergadering op 6 juli 2016.
Het rapport “Wijzer Vooruit!’ inzake Hart van Laren is uitgebreid behandeld. Na een
korte presentatie van Brechje Binkhorst, waarin de kernpunten uit het rapport worden
weergegeven (aangehecht aan deze Lijst van adviezen en conclusies), volgt een
technische behandeling door de commissie (geluidsopname na te luisteren via de
website of op cd-rom).





Alle fracties hebben waardering voor de wijze waarop in het rapport de heersende
onduidelijkheid m.b.t. (verhoudingen tussen) bestuur, beheer, organisatie,
overeenkomsten etc. in behoorlijke mate wordt ontward en wordt getracht
toekomstgerichte oplossingen aan te dragen. Over die oplossingen wordt echter
verschillend gedacht, waarbij onder meer de financiële haalbaarheid ter discussie
wordt gesteld (met name Liberaal Laren en VVD geven aan bij herhaling op de
financiële gevolgen te hebben gewezen); overigens een vooral politieke discussie die
tijdens de raadsvergadering moet en zal worden gevoerd. Desgevraagd geeft de
portefeuillehouder financiën aan dat heel zwart/wit financieel geredeneerd sprake is
van een budgetoverschrijding van 50%, waar overigens nog wel wat op is af te dingen,
maar natuurlijk nooit de bedoeling is geweest en nu adequate bijsturing vereist.
Wethouder Leen van der Pols vult aan dat alle partijen, ook de gemeente, steken
hebben laten vallen -overigens mede veroorzaakt door het uitgangspunt om een
gemeenschapscentrum te realiseren ter bevordering van de sociale cohesie in het dorp,
maar daardoor wel met allerlei commerciële restricties-, maar het beslist positieve
aspect thans is dat de verhoudingen inmiddels zodanig goed en duidelijk zijn dat alle
betrokken partijen de wil en intentie hebben deze problemen op te lossen en op een
‘gezonde’ toekomst in te zetten.
Desgevraagd geeft wethouder Tijmen Smit aan dat de ‘verwante’ exploitatie van het
raadhuis een gescheiden hoofdstuk is, waar overigens hard aan wordt gewerkt en
waarover later dit jaar een notitie aan de raad wordt gezonden.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Hart van Laren ‘Wijzer Vooruit!’ te
behandelen in zijn vergadering van 29 juni 2016.
Registeraccountant Barry Smeenk geeft in een korte inleiding onder meer aan dat de
controle nog niet geheel is afgerond ((i.v.m. sociaal domein/HBEL/Regio), en t.b.v.
behandeling in de raad voor een ‘stand van zaken-rapportage’ is gekozen. Naast
enkele aandachtspunten als onduidelijkheid over de precarioheffing (maar dat kan dus
vandaag -24/6- anders zijn), opbrengst Co Bremanpark, en niet altijd op orde zijnde
dossiervorming bij Europese aanbesteding), de constatering dat de vermogenspositie
van de gemeente licht afneemt, maar overigens sprake is van een reële solvabiliteit
(met 8,8 een gezonde ratio); de bestemming van het positieve resultaat is een zaak van
de raad zelf.
Bij de behandeling zegt wethouder Tijmen Smit desgevraagd (Anne Visser) toe dat er
een specificatie over vorderingen in de jaarrekening ’15 inzake dubieuze debiteuren
komt (analoog aan versie ’14, met uitsplitsing naar belastingdebiteuren), de
ontbrekende 3e begrotingswijziging was bedoeld voor het resultaat Co Bremanpark,
maar dat is uiteindedijk anders geëffectueerd en de wijziging is nooit meer ingebracht,
en het overzicht m.b.t. het verloop in de Algemene Reserve vandaag nog is
toegezonden.
Wethouder Leen van der Pols vult desgevraagd (Marcus van den Brink) aan dat hij te
allen tijde bereid is met commissie en raad te overleggen over de stand van zaken
m.b.t. (de financiën van) het sociaal domein.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Jaarstukken Laren 2015 te behandelen
in zijn vergadering van 29 juni 2016.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Zienswijze Laren jaarrekening 2015 /
begroting 2017 BEL Combinatie te behandelen in zijn vergadering van 29 juni 2016.
Een punt van discussie hierbij is de gewijzigde afschrijvingsmethodiek (van lineair
naar annuïteit, zie ook discussie bij de BEL-begroting eerder dit jaar).









Anne Visser en Noud Bijvoet achten dit wettelijk onjuist, waarbij laatstgenoemde
aangeeft dit zwart op wit van de commissie BBV (Besluit begroting en
verantwoording) te hebben vernomen.
Wethouder Tijmen Smit antwoordt dat dit een stelling van het commissielid is.
Dat mag uiteraard, maar de BEL Combinatie heeft de wijziging in volledig overleg
met de accountant doorgevoerd –hét aanspreekpunt in dit verband- en deze heeft
geoordeeld dat een en ander volstrekt rechtmatig is.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Zienswijze jaarrekening 2015 en
begroting 2017 Regio Gooi en Vechtstreek te behandelen in zijn vergadering van 29
juni 2016. Met de vaststelling dat het college wel een ‘kanttekening’ aan het bestuur
van de Regio wil meegegeven, maar geen (zwaardere en formele) ‘zienswijze’, en de
toezegging van wethouder Tijmen Smit om (bij de Regio) te bevorderen dat wordt
aangesloten bij data en termijnen uit de nieuwe wetgeving m.b.t. gemeenschappelijke
regelingen (verzoek Noud Bijvoet), alsmede nader uit te zoeken waarom in de
accountantsverklaring slechts van het sociaal domein – en niet het fysieke domeinwordt gesproken (vraag Noud Bijvoet).
De commissie adviseert de raad om het voorstel Onderzoek ‘Zicht op de civil society
in de BEL-gemeenten’ te behandelen in zijn vergadering van 29 juni 2016.
Rekenkamerlid Etienne Lemmens geeft een korte toelichting op het onderzoek. Hij
geeft desgevraagd onder meer aan dat er wellicht doublures met de ‘lokale keuzenota’
uit 2014 zullen zijn, maar dat kan gebeuren als de opvolging van in die nota genoemde
speerpunten niet bekend is. In het verlengde hiervan geven meerdere commissieleden
(Ellen Brakel, Erwin van den Berg) aan dat een up-date van de keuzenota geen kwaad
kan; de wethouder onderschrijft dit.
Désirée Niekus en Ellen Brakel wijzen onder meer op het belang van het goed
informeren van burgers in het algemeen en vrijwilligers in het bijzonder over de
beschikbaarheid van budget om initiatieven te ondersteunen; laatstgenoemde wijst
voorts op sites als VNG.nl/denktank en mijnbuurtje.nl, die in de rapportage ontbreken.
Etienne Lemmens geeft aan schriftelijk terug te komen op de vraag van Désirée
Niekus naar de precieze status van het verzekerd zijn (bij de inzet) van vrijwilligers.
Zij geeft voorts aan dat de informatie via het Larens Journaal door de lage
verschijningsfrequentie regelmatig te kort schiet, met gemiste kansen voor
vrijwilligers als gevolg, en verzoekt om inzicht in het resultaat van de online-enquête.
Tot slot geeft Etienne Lemmens aan dat de rapportage aan de vrijwilligers wordt
toegezonden ná vaststelling door de raden en, in zijn algemeenheid, de
Rekenkamercommissie nog eens zal kijken naar de mogelijkheid om meer gemeentespecifieke (dus niet BEL-breed) onderzoeken te (laten) doen.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Partiële toetreding Eemnes tot GR
Regio Gooi&Vechtstreek te behandelen in zijn vergadering van 29 juni 2016.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Jaarrekening ’15 en Liquidatieverslag
RBL te behandelen in zijn vergadering van 29 juni 2016.
Rondvraag:
- Désirée Niekus wijst op het eerder tijdens de vergadering gememoreerde punt
dat aankondigingen in het Larens Journaal i.v.m de verlaagde
verschijningsfrequentie soms als mosterd na de maaltijd komen.
Wethouder Tijmen Smit antwoordt dat dit waarschijnlijk niet geheel te
voorkomen is, maar het signaal wel zal meegeven aan de redactie.
- Anne Visser merkt n.a.v. het recent toegezonden Jaarverslag 2015 van
Bijzonder Laren op dit wel heel summier te vinden; hij zou meer inzicht

wensen in de besteding van de gelden en nakoming van de afspraak dat
‘overblijvend’ geld terugvloeit naar de gemeente.
Wethouder Tijmen Smit geeft aan deze aspecten mee te nemen in de volgende
verslaglegging; bovendien volgt na de zomer een evaluatie.
Eindtijd: 21.55 uur
Vastgesteld in de vergadering van 22 september 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. 24/06/2016

