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1. Opening/vaststelling agenda
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering d.d. 17 november 2011
De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
Met de aantekening dat de conclusie m.b.t. het raadsvoorstel inzake Stg. Beheer en Exploitatie
Dorpshart Laren juist is verwoord, maar in de week ná de commissievergadering in een extra
overleg van de fractievoorzitters is besloten dat de discussie in de commissie toch tot een advies
aan de raad moest leiden om het voorstel in november niet in behandeling te nemen, hetgeen door
de raad is overgenomen. Vervolg deze maand (zie onder 6.1).
3. Mededelingen
Wethouder Van der Zwaan deelt mee, dat er 3 decentralisaties op het gebied van Welzijn, en
dan met name de Awbz-functie, aankomen per 1 januari 2013: dagbesteding, begeleiding
individueel, en vakantieopvang. De voorbereiding is –regionaal- al in volle gang, eind januari is
een informatieavond voor de gemeenteraad gepland. Dan zal ook meer bekend zijn over de
precieze rol van de raad in dit proces.
Voorts geeft hij aan dat op dit moment druk wordt gezocht naar een goede oplossing inzake de
huisvesting van de –thans nog op AZC Crailo- gevestigde internationale school, met
medewerking daarbij van het COA.
Wethouder de Jong deelt mee dat de volgende fase van het Brinkplan start op 9 januari a.s., die
volgens planning 9 weken gaat duren, een en ander in goed overleg tussen gemeente, aannemer
en ondernemers, waarbij ook omleidingsroutes zijn afgesproken.
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4. Presentatie Jongerenwerk
De heer Kranenburg houdt een presentatie, aan de hand van sheets die als bijlage bij deze lijst
van adviezen en conclusies zijn gevoegd.
Hij antwoordt desgevraagd onder meer dat er in Laren iets minder jongeren zijn dan in Blaricum
en met name Eemnes, er vanuit de jongeren zelf eigenlijk geen wens voor een vast honk is, en er
gelukkig geen ‘code rood’-groep in Laren is; de aanduiding op het kaartje is hypothetisch. Voorts
is WSI nauw betrokken bij de (voorgenomen) activiteiten van Versa Welzijn en zijn de
uitgangspunten van de bestaande jeugdnota nog goed hanteerbaar.
Mevrouw Koppers geeft aan dat er op dit moment zo’n 5 groepen in Laren zijn (waarvan 2 zgn.
subculturen hebben), die tot nu toe relatief rustig zijn (hetgeen in herfst/winter niet ongebruikelijk
is, i.v.m. de weersomstandigheden).
De commissie spreekt haar dank uit voor de boeiende en verhelderende presentatie en wenst het
Jongerenwerk veel succes.
5. Toelichting op 3e kwartaalrapportage 2011 BEL Combinatie
De heer Roza geeft een korte toelichting op het zgn. stoplichtenmodel van de rapportage, waarbij
hij benadrukt dat er een gerede kans is dat het ziekteverzuimpercentage over geheel 2011 onder
de norm van 5% eindigt.
In de marge van dit onderwerp spreekt de commissie unaniem haar waardering uit voor de
uitstekend georganiseerde en gezellige kerstborrel van 14 december jl.
6.

Raadsvoorstellen

6.1 Stg. Beheer en Exploitatie Dorpshart Laren (67)
Wethouder Van der Zwaan geeft aan dat de opmerkingen uit de commissievergadering van 17
november jl. zoveel mogelijk zijn verwerkt in de concept-oprichtingsakte, en een klein deel in de
concept-prestatieovereenkomst. Die overeenkomst wordt overigens begin volgend jaar sowieso
ter instemming aan de raad voorgelegd.
De fracties van CDA, Larens Behoud, VVD en D66 zijn behoorlijk tevreden met de
aangebrachte wijzigingen, de fracties van PvdA en Liberaal Laren waarderen ze als matig.
Mevrouw Kromme wijst in dit verband nogmaals op de incongruentie in diverse artikelen (7.2 b,
8.1 c, 8.7 van de statuten en 3.2.1 van de overeenkomst) m.b.t. data inzake overlegging en
goedkeuring van begroting en jaarrekening.
Advies: de commissie adviseert de raad om het voorstel in zijn vergadering te behandelen.
6.2 Wijzigingsverordening GBA 2011 (68)
Er zijn geen opmerkingen.
Advies: de commissie adviseert de raad om het voorstel in zijn vergadering te behandelen.
6.3 Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2011 (69)
De heer Visser wijst op de omschrijving ‘overschrijdingen als gevolg van abusievelijke fouten
in de begroting’ op pagina 11 van het protocol. Mocht er ook een categorie ‘opzettelijke’ fouten
zijn, verneemt de commissie dat graag…
Advies: de commissie adviseert de raad om het voorstel in zijn vergadering te behandelen.
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6.4 Meerjarenraming Re-integratiebudget (76)
Enkele fracties zetten vraagtekens bij het storten van het voordeel in een bestemmingsreserve.
Wethouder Van der Zwaan antwoordt dat dit geoormerkte gelden van de overheid betreft, die
niet in een algemene reserve mógen worden gestort; bovendien is de inzet van dit geld voor het
geëigende doel op deze manier beter te bewaken.
De heer Bigot geeft desgevraagd onder meer aan dat uiteraard nu reeds ‘voorgesorteerd’ wordt op
de inwerkingtreding van de wet Werken naar vermogen op 1 januari 2013, en midden- en hogere
groepen onder meer worden benaderd door bijvoorbeeld deelname aan een ict-project aan te
bieden.
Later deze avond wordt door de heer Kleine Deters de betekenis van de afkorting Sisa (zo
vermeld in het raadsvoorstel en –besluit) onthuld: single information, single audit.
Advies: de commissie adviseert de raad om het voorstel in zijn vergadering te behandelen.
6.5 Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015 (72)
Mevrouw Huiberts antwoordt desgevraagd onder meer, dat de inwoners van de HBELgemeenten óók via een artikel in het Larens Journaal worden geïnformeerd over
schuldhulpverlening, het slagingspercentage van de pilot (nu ‘minimaal 50%’) in de toekomst
ambitieuzer zal worden neergezet (met reden, het zit nu al op 70%), en met het aanbieden van
‘preventieve maatregelen’ aan inwoners (pagina 27 van het beleidsplan) wordt bedoeld dat er een
schuldhulploket beschikbaar is als men zich meldt.
Alle fracties spreken hun waardering uit over het heldere beleidsplan.
Advies: de commissie adviseert de raad om het voorstel in zijn vergadering te behandelen.
6.6 Visie op Dienstverlening en Antwoord 2011-2015 BEL Combinatie (73)
Mevrouw Walet geeft een korte presentatie, waarvan de sheets als bijlage bij deze lijst met
adviezen en conclusies zijn gevoegd.
Opgemerkt zij nog dat het KlantContactCentrum (KCC) reeds een goede rol heeft gespeeld bij de
recente grote brand in Laren.
Zij geeft antwoord op vragen over de input van de burger bij dit stuk (mevrouw Brakel, niet op
basis van recent klantonderzoek, wel indirect op basis van klanttevredenheidsonderzoek en
benchmark), operational excellence ‘maar’ op 80% staat (de heer Vos, is norm van de overheid
en bijna maximaal haalbare omdat er altijd antwoorden op meer complexe vragen van de
vakafdeling zullen moeten komen), termijn en risico’s van aanbesteding Dimpact (de heer Visser,
duurt van oktober ’12 tot het voorjaar ’13, afhankelijk van de partij die wordt gekozen, risico’s
zal t.z.t. door manager ICT op worden ingegaan) en verhouding met afgifte vergunningen door
RUD (mevrouw Kromme, in principe geen verschil met gemeente/BEL, de RUD kan als een
‘vakafdeling’ worden gezien).
De heer Druncks vult aan dat de voorgenomen aanstelling van een accountmanager voor de
complexere dossiers een goede ontwikkeling lijkt.
Advies: de commissie adviseert de raad om het voorstel in zijn vergadering te behandelen.
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6.7 Nota Strategische Verbindingen (75)
De heer Bakker kan zich in grote lijnen vinden in de Nota, en merkt op dat ’t Gooi wat hem
betreft een natuurlijke voortzetting van de Utrechtse Heuvelrug is, wat iets aangeeft over de
keuze van (toekomstige) verbindingen. De heer Druncks informeert naar de passage in het
Regeerakkoord over vermindering van het aantal gemeentebestuurders (pagina 14), en mevrouw
Bakker spreekt (de bij iedereen levende gedachte) uit dat uit het stuk nog maar eens blijkt hoe
groot het netwerk is waarvan Laren deel uitmaakt (en dus door beïnvloed wordt, maar ook zelf
actief in is).
Zowel mevrouw Niekus als mevrouw Kromme merken op dat hoofdstuk 2 van de Nota (profiel
van Laren) eigenlijk in de strategische visie thuishoren respectievelijk uit dit document gehaald
zouden moeten worden. De heer Van Hest merkt op zich in het profiel van zijn dorp niet goed te
herkennen, het lijkt behoorlijk “elitair”.
Burgemeester Roest antwoordt dat dit zeker niet de bedoeling is geweest en belooft aandacht
voor dit punt in de volgende versie.
De kritiek op hoofdstuk 2 kan worden ondervangen door de Nota door de raad voor kennisgeving
aan te laten nemen en niet vast te laten stellen. Alle fracties stemmen in met deze oplossing, de
raad zal overeenkomstig worden geadviseerd.
De vermindering van het aantal gemeentebestuurders is een voornemen van dit Kabinet,
waarover de echte discussie nog moet worden gestart.
Overigens wordt de discussie over dit onderwerp gecontinueerd tijdens de volgende (besloten,
informele) raadsbijeenkomst over de strategische visie op 19 januari a.s., waar de fracties hun
statement met uitgangspunten, onmisbare items e.d. voor die visie zullen bespreken.
De heer Kleine Deters vult desgevraagd aan dat ‘samenlevingsopbouw’ de wat meer actieve
variant van sociale cohesie is.
Advies: de commissie adviseert de raad om het voorstel in zijn vergadering te behandelen, met
de kanttekening dat de raad dan voorgesteld wordt om de nota voor kennisgeving aan te nemen
(in plaats van vaststellen!).
6.8 Belastingverordeningen (79)
De heer Bakker brengt in dat zijn fractie tegen vaststelling van de meerjarenbegroting 2012-2015
heeft gestemd, en daarom ook tegen dit voorstel inzake de diverse belastingverordeningen zal
stemmen.
Mevrouw Hentenaar wijst op de relatief hoge kosten van de marktmeester en vraagt of dit niet
teruggebracht kan worden.
De heer Druncks informeert naar de mogelijkheid om nog meer met automatische incasso te
werken (lagere kosten voor de gemeente).
Mevrouw Kromme vraagt of het college wil onderzoeken of de afvalstoffenheffing
‘volumegebonden’ kan worden gemaakt.
Mevrouw Bakker wijst op het belang van solidariteit bij dit soort heffingen, en verwondert zich
er overigens over dat kosten als gevolg van de kermis voor rekening van de markt lijken te
komen.
Wethouder de Jong antwoordt dat de marktmeester door de marktlui betaald wordt, een overzicht
van de kosten is met hen gedeeld. Wellicht dat de hoogte van deze kosten hen zal stimuleren om
dit kritisch te bekijken.
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Controller de Haar geeft onder meer aan dat de kosten van begraafrechten vorig jaar onderdeel
van de bezuinigingskaarten waren en op basis van onder meer een indexpercentage en
opgenomen bezuinigingen redelijk kostendekkend zouden moeten zijn, een bedrag bij de
hondenbelasting op € 80,04 uitkomt, omdat het deelbaar door 12 moet zijn (de belasting, niet de
hond!), de waardedaling bij de WOZ inmiddels merkbaar is en dus ook doorwerkt in de basis
voor het bedrag van de heffing 2012, er in de praktijk al 60% via automatische incasso
binnenkomt en dit het optimaal haalbare lijkt (anders moeten teveel kosten worden gemaakt om
de rest ook via IC te regelen).
De wethouder geeft aan géén onderzoek naar een volumegebonden afvalstoffenheffing te willen
doen, omdat ervaring in andere gemeenten leert dat het verschrikkelijk duur is, en tot overlast
leidt in de openbare ruimte, vooral als naastgelegen gemeenten een ander beleid hebben.
De toerekening van kosten van de kermis is niet geheel duidelijk, maar verwacht mag worden dat
de markthandelaren zullen reageren als het onjuist is. Dan zal er ook een oplossing worden
gezocht en gevonden.
Advies: de commissie adviseert de raad om het voorstel in zijn vergadering te behandelen.
6.9 Legesverordening (78)
De heer Bakker herhaalt zijn opmerking over het oorzakelijk verband tussen tegen de begroting
stemmen en tegen leges- en belastingverordeningen.
De heer Vos informeert waarop de relatief hoge kosten (€ 8,50) van bv. een uittreksel uit het
bevolkingsregister zijn gebaseerd.
Mevrouw Walet geeft aan dat achter het te verstrekken A4-tje natuurlijk ook de arbeidskosten
e.d. om dit te maken zitten, maar het bovenal meestal een wettelijk vastgesteld tarief is.
De heer Van Hest vraagt of het te betalen tarief van bv. een bouwvergunning het geldende tarief
op het moment van indiening van de aanvraag of het moment van verstrekking van de vergunning
is.
De gemeentesecretaris antwoordt dat dit bij een bouwvergunning in ieder geval het tarief op het
moment van aanvraag is.
Advies: de commissie adviseert de raad om het voorstel in zijn vergadering te behandelen.
7. Rondvraag
De heer Bakker informeert naar de precieze sluitingsdatum van het AZC Crailo.
Mevrouw Brakel vraagt in relatie hiertoe naar de regeling voor kinderen op het AZC die dit
schooljaar examen zouden moeten doen.
Tevens informeert zij of de sluiting van het AZC is meegenomen bij het opstellen van de
wijzigingsverordening GBA 2012 en naar een recent gesignaleerde hoogwerker in het dorp t.b.v.
het ophangen van spandoeken.
Wethouder Van der Zwaan antwoordt dat de sluiting volgens contract op 1 augustus 2012 zou
zijn, maar door het COA nu op 1 maart a.s. is voorzien.
Wat de kinderen op het AZC betreft: de meesten zullen al na de kerstvakantie naar een andere
school gaan, dus niet vlak voor of tijdens de examenperiode.
Mevrouw Walet geeft aan dat bij werkzaamheden t.b.v. de inschrijving in het GBA inderdaad
flexibel kan worden omgegaan met de sluiting van het AZC. Er is al in voorzien dat het aantal fte
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voor dit doel wordt verminderd (er is overigens ook in de nasleep van de sluiting nog wel werk
op dit gebied).
Wethouder de Jong merkt op dat inzet van de hoogwerker niet door de gemeente gebeurt en is
uitbesteed. Ook de gemeente betaalt voor de inzet ervan bij het ophangen van spandoeken.
De heer Van Hest merkt op dat er in ieder geval in zijn buurt kennelijk een verandering in ritme
van de vuilophaaldienst heeft plaatsgehad. Zonder enige informatie, maar ook met gevolg dat
vuilnisbakken langere tijd onbeheerd buiten staan, met alle risico’s van dien (brandstichting).
Daarnaast vraagt hij aandacht voor de zgn. zzp’ers die in economisch zwaar weer verkeren en
weinig of niet betrokken lijken te worden bij (kleinere) aanbestedingen.
Wethouder de Jong antwoordt dat de opmerking over de vuilophaaldienst inderdaad nauw aan de
veiligheid raakt en zal de betreffende portefeuillehouder (burgemeester) verzoeken hierover
contact op te nemen met de GAD.
Hoewel ook zzp’ers uiteraard aan de criteria van een (kleinere) aanbesteding moeten voldoen, zal
hij dit punt bij de betreffende afdeling neerleggen voor een reactie.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur en dankt alle aanwezigen voor hun inbreng.
Vastgesteld in de vergadering van de commissie Maatschappij&Financiën van 23 februari 2012.

De commissiegriffier,

De voorzitter,
LIJST VAN TOEZEGGINGEN

Datum
17-11-’11 +
15-12-’11

Toezegging
Portefeuillehouder
herstel incongruentie data m.b.t. overlegging Van der Zwaan
en goedkeuring begroting en jaarrekening
in diverse artikelen van concept-oprichtingsakte en –prestatieovereenkomst Stg. Beheer
& Exploitatie Dorpshart

15-12-’11

contact met GAD over wisseling en onduidelijkheid schema vuilophaaldienst
(i.v.m. veiligheidsrisico)

15-12-’11

mogelijkheid betrekken zzp’ers bij (kleinere) de Jong
aanbestedingen om reactie voorleggen aan
betreffende afdeling BEL Combinatie
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Roest

