Lijst Adviezen en Conclusies commissie Maatschappij&Financiën Laren vergadering 17
april 2014
Aanwezig: Ton Stam en Bart de Nie (plv.) (VVD), Ingrid Hentenaar-Messcher en Peter Calis
(plv.) (Larens Behoud), Anne Visser en Rick Snoek (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 : B&W
: Elbert Roest (burgemeester) (t/m agendapunt IVP), wethouder Wim van der
Zwaan (Larens Behoud) en wethouder Evert de Jong (VVD)
Overigen : Eva van Haasteren (beleidsmedewerker BEL Combinatie), Frank Kok
(wijkagent politie), Ali Dekker (projectleider sociaal domein BEL
Combinatie, Theresia Gommans (beleidsmedewerker sociaal domein/financiën
BEL Combinatie)
Cie.griffier: Teun Zwemmer

De raadscommissie M&F Laren heeft in zijn vergadering van 17 april jl. de volgende zaken
behandeld:








De commissie heeft de Lijst adviezen en conclusies van zijn vergadering d.d. 20
februari 2014 vastgesteld.
Wethouder Evert de Jong doet een mededeling over een extra tegenvaller in de
financiële administratie; bij doorrekening van de Kadernota blijkt een tekort van
ongeveer € 1,2 miljoen ingevuld te moeten worden, hetgeen van het nieuwe college en
de nieuwe raad het maken van politieke keuzes zal vergen. Hij pleit voor behandeling
van de Kadernota in september i.p.v. juni, omdat dan meer zaken duidelijk zullen zijn
(circulaires van het Rijk, maar ook bv. het collegeprogramma).
Burgemeester Elbert Roest deelt mee dat er momenteel een onderzoek loopt bij het
Gooisch Natuur Reservaat of waterleidingbedrijf PWN kan worden toegevoegd als
participant, en hij verwijst naar de informatieavond, 15 april jl., van de zgn.
‘verkenners’ van de Provincie, waarbij zij het rapport over de bestuurlijke toekomst
van de regio presenteerden (met voor Laren kort gezegd een intensief –maar niet
vrijblijvend- samenwerkingsverband met de andere BEL gemeenten én Huizen).
Een nieuw (vast) agendapunt is “Meldingen uit het PfhOverleg Sociaal Domein’; de
wethouder heeft deze keer echter geen meldingen 
Op verzoek van de burgemeester, die nog naar een andere afspraak moet, wordt het
raadsvoorstel ‘Jaarverslag integrale veiligheid 2013 en Uitvoeringsprogramma
integrale veiligheid 2014’ eerst behandeld. De stukken oogsten bij alle fracties
waardering, maar enkelen (Noud Bijvoet, Peter Calis) wijzen er wel op dat de
systematiek en opzet van de verslagen en programma’s erg statisch is en concreter en
toegankelijker kan worden gemaakt. Eva van Haasteren geeft aan dat dit mede komt
omdat in verband met de continuïteit acties steeds opnieuw moeten worden benoemd,
maar er inderdaad naar gestreefd wordt om alles bij een nieuw IVP –volgend jaar op te
stellen, de raad wordt daar ook bij betrokken- wat dynamischer te maken.



De burgemeester antwoordt onder meer dat ‘instemmen’ met het Uitvoeringsplan
integrale veiligheid gelezen moet worden als ‘onderschrijven’, verkeersveiligheid geen
topprioriteit is, omdat Laren –objectief gezien, en binnen de bebouwde kombehoorlijk veilig is (uitzondering uitrit Witte Bergen/Gooiergracht, daar komen
gerichte maatregelen), Burgernet vanaf 2014 in beheer bij de gemeenten komt, hij
graag vaker en meer gebruik zou maken van onderzoek in het kader van de Wet
Bibob, maar de capaciteit daarvoor nu eenmaal ontbreekt, en hij pleit ervoor te waken
om meer ‘smart’ geformuleerde doelstellingen op veiligheidsgebied ten koste te laten
gaan van flexibiliteit; dat laatste is juist zo belangrijk om ‘trends’en actuele zaken aan
te pakken en wordt in Laren vaak gehanteerd. Frank Kok bevestigt de terugloop in het
aantal auto-inbraken in het dorp, nadat hierover een brief aan de horeca is gestuurd.
De commissie adviseert de raad het voorstel te behandelen in zijn vergadering van 23
april 2014.
De commissie heeft het raadsvoorstel ‘Sociaal Domein’ besproken. Wethouder Wim
van der Zwaan, Ali Dekker en Theresia Gommans geven ieder een korte inleiding
over het voorstel en de actuele stand van zaken. Laren en Blaricum trekken zoveel
mogelijk samen op –Eemnes heeft op onderdelen andere keuzes gemaakt- en doen dat
uiteraard binnen Regio Gooi&Vechtstreek- en SozaHBEL-verband. Kern daarbij is dat
het Plan van Aanpak (PvA) een overzicht geeft van de resultaten die bereikt moeten
worden en telkens aangeeft waar het initiatief ligt. De insteek van het PvA is overigens
sober gehouden, puur gericht op de eisen waaraan per 1 januari a.s. voldaan moet
worden. Wat betreft de gemeenteraad zijn drie momenten van groot belang:
behandeling van de zgn. informatienota in juni a.s., een lokale keuzenota in september
a.s. en een aantal verordeningen in oktober a.s.
Bij dit agendapunt is ingesproken door Joke de Ruiter namens de Wmo-raad Laren.
Zij heeft daarbij onder meer aangegeven dat het positief is dat het PvA er thans ligt,
maar de Wmo-raad nadrukkelijk bij alle stappen onderdeel van de advisering wenst te
zijn. Er is daartoe inmiddels contact van de Wmo-raad met Ali Dekker. De leden van
de Wmo-raad zijn in bijna alle regionale werkgroepen vertegenwoordigd, zodat men
het proces van zeer nabij kan volgen en genoemde adviesrol kan invullen. Voorts wijst
zij op het zeer recent gesloten landelijk akkoord over de zorg en herhaalt de
uitnodiging aan alle fracties om met de Wmo-raad nader van gedachten te wisselen.
Alle fracties geven aan waardering te hebben voor het PvA, en daarbij beslist oog te
hebben voor de noodzaak ervan i.v.m. de voortgang van deze hele ‘operatie sociaal
domein’, maar anderszins de nodige vraagtekens bij (de hoogte van) het gevraagde
krediet te hebben. Meer specifiek worden vragen gesteld over het feit dat het bedrag
van € 379.080,-- niet is begroot en kennelijk ook niet is voorzien (Ton Stam), de
juistheid van het onttrekken van het bedrag aan de Algemene Reserve (economisch
nut versus maatschappelijk nut, Peter Calis, Noud Bijvoet) de post ict op p.m. (Anne
Visser), de borging dat de gemeente alle benodigde informatie tijdig krijgt (Maria
Klingenberg) en wat nu specifiek ‘Larens’ is aan dit beleid, waarvoor deze extra
kosten moeten worden gemaakt, terwijl in de Regio en Huizen een en ander óók wordt
uitgewerkt (Patriek Kerkhoff). Meedere fracties geven voorts aan dat het doen van een
dergelijk important en (financieel) ingrijpend voorstel eigenlijk op de weg van een
nieuw college c.q. nieuwe portefeuillehouder ligt; uitstel van behandeling ligt dan voor
de hand.
Wethouder Wim van der Zwaan antwoordt onder meer dat ict uiteraard heel belangrijk
is, maar het thans domweg nog onbekend is hoe de processen gaan lopen en in de
komende maanden zal blijken hoeveel werk, en de verdeling ervan, in Huizen c.q. de
BEL Combinatie zal plaatsvinden.



Ali Dekker vult aan dat de geldstromen in het kader van het sociaal domein naar Laren
gaan en dus in de BEL Combinatie moeten worden gecontroleerd en bewaakt; het is
niet de bedoeling dat zaken dubbel worden gedaan, maar sámen met Huizen en de
Regio. Overigens zullen de antwoorden op veel gedetailleerde vragen van
commissieleden vrijwel allemaal in de informatienota van juni a.s. zijn terug te
vinden. Als wethouder Evert de Jong aangeeft onttrekking van het krediet uit de
Algemene Reserve onverantwoord te vinden ontstaat enige verwarring; na een korte
schorsing blijkt dit toch wel degelijk het college-voorstel te zijn, maar de wethouder
financiën wil nadrukkelijk aandacht vragen voor de precaire positie van de Algemene
Reserve en de mogelijke gevolgen voor andere posten als deze onttrekking
plaatsvindt. Desgevraagd geeft Wim van der Zwaan aan dat uitstel van behandeling
van dit raadsvoorstel onder meer tot gevolg zal hebben dat er geen budget voor het
personeel is om alles volgens planning af te werken; de informatienota zal dan pas na
het zomerreces en de overige aangekondigde documenten in 1x aan de raad worden
aangeboden.
In haar tweede inspreektermijn geeft Joke de Ruiter aan het probleem rond
besluitvorming op dit moment te onderkennen, maar vraagt wel nadrukkelijk aandacht
voor het algemeen belang (en met name van de cliënten) dat hiermee gemoeid is.
De commissie adviseert de raad het voorstel te behandelen in zijn vergadering van 23
april 2014; commissievoorzitter Nico Wegter geeft daarbij aan dat het uiteraard aan de
raad zelf is om het op zijn agenda te handhaven, en er vervolgens al dan niet mee in te
stemmen. Een optie is overigens om het voorstel te amenderen en bijvoorbeeld een
lager krediet beschikbaar te stellen, waarmee de voortgang in de komende tijd is
geborgd, maar ook tijd ontstaat voor de nieuwe portefeuillehouder om nut en
noodzaak van de rest van het krediet nog eens goed onderbouwd aan de raad voor te
leggen. Voorts pleit hij voor een optimale dialoog van raad en commissie –náást de
bestaande vergaderstructuur- met de Wmo-raad.
Rondvraag:
- Peter Calis informeert naar de financiële afwikkeling van de verhuizing van
Maggy Lekeux en een inschrijving van Sherpa (met subsidie gemeente?)
inzake taxi-diensten die ten koste van een Larens taxibedrijf is gegaan.
Wethouder Wim van der Zwaan antwoordt dat Sherpa geen subsidie krijgt en
de afwikkeling rond Maggy Lekeux volgende week in het college wordt
besproken.
- Anne Visser informeert naar de stand van zaken rond de debiteurenadminsitratie.
Wethouder Evert de Jong antwoordt dat dit proces nog niet is afgerond; zodra
precieze bedragen (die wel lager lijken uit te vallen dan ingeschat) bekend zijn,
wordt de raad nader geïnformeerd.

Eindtijd: 23.05 uur
Vastgesteld in de vergadering van 21 mei 2014.
Voorzitter,

Commissiegriffier,

(Een uitgebreide weergave van de vergadering kunt u vinden op de geluidsopname, te
beluisteren op cd-rom en via de website)
Zw. 18/04/2014

