Adviezen en conclusies commissie Maatschappij & Financiën 25 januari 2018
Aanwezig:

Afwezig:
Voorzitter:
B&W:
Overigen:
Commissiegriffier

Désirée Niekus (VVD), Ingrid Hentenaar-Messcher en Peter Calis (Larens Behoud), Rik
Snoek (Liberaal Laren), Erwin van den Berg (CDA), Marja Bakker-Snoeij en Victor
Koppelmans (PvdA), Noud Bijvoet en Ellen van Dorst-Brakel (D66)
Anne Visser (Liberaal Laren), Maria Klingenberg-Klinkhamer (CDA), Evert de Jong
(VVD), Paul Streefkerk (PvdA)
Nico Wegter (D66)
Tijmen Smit (wethouder Larens Behoud), Leen van der Pols (wethouder CDA)
Theo de Haar, controller BEL Combinatie, bij agendapunten 6.1. en 6.2
Corry Holtslag

1.

Opening en vaststelling agenda
De vergadering wordt geopend om 20.00 uur.
Berichten van verhindering: de leden De Jong, Visser en Klingenberg. De heer Streefkerk wordt
vervangen door de heer Koppelmans.
De agenda wordt conform vastgesteld.

2.

Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering commissie M&F d.d. 14 december 2017
De lijst wordt conform vastgesteld.

3.

Mededelingen
Wethouder Smit inzake een eerder gedane uitnodiging voor een bijeenkomst bij de GAD.
Toezegging: ten aanzien van de te organiseren bijeenkomst zal bij de GAD ook aandacht worden
gevraagd voor de scheiding van het afval.
De heer Bijvoet inzake de Gooise vertegenwoordiging bij de ondertekening van de
samenwerkingsovereenkomst Nationaal Park Heuvelrug in Maartensdijk.
Mevrouw Brakel inzake de te organiseren avond in het Papagenohuis m.b.t. de internationale
vrouwendag op 8 maart aanstaande.

4.

Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Wethouder van der Pols inzake een inspiratiemiddag vandaag georganiseerd door Unita, de komende
uitgave van de Anne Frank krant, een schuldhulpcongres in het gemeentehuis in Huizen op 31 januari
aanstaande om 14.00 uur en de komende mogelijkheid voor raads- en commissieleden om in gesprek te
gaan met consulenten van de uitvoeringsorganisatie HBEL over de Participatiewet, de Wmo en de
Jeugdwet.

5.

Toelichting portefeuillehouder memo aankoop regiokantoor Bussum
De commissie neemt kennis van de schriftelijke en aanvullende mondelinge toelichting.

6.

Raadsvoorstellen:

6.1

Zienswijze begroting 2018 GNR
Advies commissie: voorstel voor besluitvorming doorgeleiden naar de raad van 31 januari 2018.

6.2

Begrotingswijzigingen 2018 regio Gooi- en Vechtstreek
Advies commissie: voorstel voor besluitvorming doorgeleiden naar de raad van 31 januari 2018.

7.

Rondvraag
- Mevrouw Bakker inzake de ontvangen brief van de GAD over de statiegeldalliantie;
- Mevrouw Niekus inzake de beschikbaarheid van een inventarisatie van de afgelopen stormschade in Laren.
Sluiting
20.47 uur
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Vastgesteld in de commissievergadering van 15 februari 2018.
Voorzitter,

Commissiegriffier,

De vergadering is per agendapunt te beluisteren via https://laren.raadsinformatie.nl/. Het besprokene is terug te
lezen in het aangekoppelde audiotranscript
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