Adviezen en conclusies commissie Maatschappij & Financiën 16 juni 2022
Aanwezig:

Larens Behoud – Marius van Stempvoort en Wim van der Zwaan
VVD – Désirée Niekus en Stef Merckx
D66 – Ellen van Dorst
Liberaal Laren – Evert de Jong
Groen Laren – Andreas Grunwald en Ron de Schouwer
CDA – Liane ten Duis en Jan Huug Lobregt

Afwezig:

Thijmen Jacobse

Voorzitter:

Eric Hurink (LB)

B&W:

Flip de Groot (wethouder D66)
Jan van Midden (wethouder VVD)

Overige:

De heer De Haar bij de agendapunten 5.1 tot en met 5.3

Commissiegriffier: Willem Nedermeijer

1. Opening en vaststelling
De agenda wordt conform vastgesteld.

2. Mededelingen
De heer Van der Zwaan meldt dat de beperking van het honden uitlaatgebied door GNR is aangekaart bij het
college. In reactie hierop wordt door het college aangegeven dat wethouder Westerkamp dit op zal pakken.
De heer De jong meldt dat hij niet tevreden is over de late aanlevering van de jaarstukken.

3. Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering commissie M&F d.d. 19 mei
2022
Mevrouw Van Dorst heeft geïnformeerd naar het antwoord op de vraag over de vergoeding voor de

vertraging van de oplevering van de meldkamer. Dit wordt nagegaan en de vraag zal op de
lijst met toezeggingen opgenomen worden. De lijst van adviezen wordt verder conform
voorstel vastgesteld.

4. Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
De heer De Groot meldt dat inzake de jeugdzorg en huishoudelijke hulp met andere gemeenten
gesproken wordt over de verhoging van het dienstenniveau. Verder wordt gemeld dat de gemeente
Laren € 40.000 heeft ontvangen voor de bestrijding van energiearmoede. Mevrouw Niekus heeft
geconstateerd dat het voor ouderen vaak lastig is om toeslagen aan te vragen en informeert wat daar
aan gedaan kan worden. De heer De groot zal dit navragen en terugkoppelen.

5. Raadsvoorstellen
5.1 Jaarrekening 2021
De jaarrekening wordt niet in de commissie behandeld, maar in de raad van 6 juli. De heer Van
midden heeft een toelichting gegeven op het proces van de jaarstukken en heeft aangegeven met de
accountant te hebben gesproken over hoe vertraging in de toekomst kan worden voorkomen. Maandag
27 juni is de Financiële klankbordgroep. Het verzoek is eventuele vragen vooraf schriftelijk toe te
sturen. Het college streeft er naar alle vragen schriftelijk voor 1 juli te beantwoorden. Verder stuurt het
college een RIB over de positieve effecten van de Meicirculaire naar de raad. Ook heeft het college
aangegeven ernaar te streven om de jaartukken volgend jaar in april naar de raad te sturen.
Pagina 1 van 3

In reactie op een vraag van de heer Lobregt meldt de heer Van Midden dat de accountant aanwezig is
bij de raadsvergadering van 6 juli en dat deze vragen over het proces kan beantwoorden.

5.2 Kaderbrief Laren voor begroting jaar 2023
Voorstel:
1. kennis te nemen van de kaderbrief met de kaderstellingen voor opstellen begroting 2023
Laren;
2. het college opdracht te geven de financiële gevolgen vanuit deze kaderbrief op te nemen in
begroting 2023 en MJB 2024-2026.
Dit voorstel wordt in de raad van 6 juli behandeld.

5.3 Programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 BEL Combinatie voor
Zienswijze
Voorstel:
Een zienswijze in te dienen, zoals in bijlage 5 voorgesteld, op de ‘Ontwerpbegroting 2023 en
meerjarenraming 2024-2026’ van de GR BEL Combinatie.
Bij dit agendapunt heeft de commissie gewerkt via een nieuwe werkwijze in de eerste termijn voor het
stellen van vragen. Het college heeft aangekondigd dat in het najaar een bijeenkomst voor de raad
georganiseerd wordt om te spreken over de toekomst van de BEL en over de meerkeuze nota die
opgesteld gaat worden.
Het college heeft toegezegd in reactie op de heer Lobregt dat inwoners in een vroeg stadium betrokken
worden bij de Meerkeuzenota Verbetering BEL.
De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van
29 juni 2022.

6. Bespreking raadsinformatiebrief Verkenning mogelijkheid invoering
forensenbelasting
De vragen van de heer Merckx zijn beantwoord. Het college zal de vragen meenemen in de verdere
vormgeving van de forensenbelasting.

7. Rondvraag
De heer de Groot heeft een aantal vragen beantwoord en daarbij de volgende toezeggingen gedaan:
- De heer De Groot zal bekijken of subsidies van de SVN meegenomen kunnen worden in het
duurzaamheidsbeleid.
- De heer De Groot zal uitzoeken wanneer de Veiligheidsnota scholen verschijnt.
- De discussie over lumpsum financiering wordt meegenomen in de discussie over het sociaal
domein dit najaar.
- De heer De Groot zal contact opnemen met een inwoner van Laren over een gemeentelijke
duurzaamheidsregeling inzake woningaanpassingen.

8. Sluiting
De vergadering wordt om 22:30 uur gesloten
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Vastgesteld in de commissievergadering van 22 september 2022.

Commissiegriffier

Voorzitter,

Willem Nedermeijer

Erwin van den Berg

De vergadering is per agendapunt te beluisteren via de raadsinformatiesite van gemeente Laren. Het besprokene is terug
te lezen in het aangekoppelde audiotranscript
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