Adviezen en conclusies commissie Maatschappij & Financiën 22 september 2022
Aanwezig:

Larens Behoud – Marius van Stempvoort en Wim van der Zwaan
VVD – Désirée Niekus en Stef Merckx
D66 – Ellen van Dorst (tot 22.00 uur)
Liberaal Laren – Evert de Jong
Groen Laren – Andreas Grunwald en Ron de Schouwer
CDA – Jolanda Graafsma en Jan Huug Lobregt

Afwezig:

Larens Behoud – Thijmen Jacobse
CDA – Liane ten Duis

Voorzitter:

Erwin van den Berg (CDA)

B&W:

Nanning Mol (burgemeester)
Flip de Groot (wethouder D66)

Overige:

Alice Schols, beleidsmedewerker Maatschappelijke Ontwikkeling BEL Combinatie,
bij agendapunt 2
Theo de Haar, controller BEL Combinatie, bij agendapunt 5.4
David Bakker, teamleider Bedrijfsondersteuning BEL Combinatie, bij agendapunt 5.5.

Commissiegriffier(plv.):Antoinette Kroon

1. Opening en vaststelling
De vergadering wordt om 20.00 uur geopend.
De heer Jacobse en mevrouw Ten Duis zijn verhinderd. De Jacobse wordt vervangen door de heer
Van der Zwaan en mevrouw Ten Duis door mevrouw Graafsma. Vanuit het college is wethouder Van Midden
verhinderd en wordt vervangen door wethouder De Groot.
Agendapunt 5.1 “Normenkader 2022” wordt met goedkeuring van de commissie van de agenda afgevoerd
en agendapunt 5.5 “Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Huizen-Blaricum-Laren 2023” wordt als
eerste raadsvoorstel behandeld.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen
De burgemeester heeft de commissie nader geïnformeerd over de stand van zaken omtrent de vluchtelingen
en opvang Oekraïners. Wethouder De Groot heeft de commissie nader geïnformeerd over de sociale ondersteuning
omtrent de vluchtelingen en opvang Oekraïners.

3. Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering commissie M&F d.d. 16 juni 2022
De lijst van adviezen en conclusies wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
De burgemeester inzake het Regiocongres Gooi & Vechtstreek in Singer, deze is goed bezocht. Er is een
startnotitie onderweg.

5. Raadsvoorstellen
5.1 Normenkader 2022
Voorstel:
- Het Normenkader 2022 vast te stellen.
Het voorstel is van de agenda afgevoerd en de commissie adviseert het voorstel later dit jaar opnieuw te
agenderen.
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5.2 Aanpassing verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
Voorstel:
De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Laren 2022 vast te stellen onder gelijktijdige
intrekking van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Laren en in werking te laten
treden op de dag na de bekendmaking.
De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van
28 september 2022.

5.3 Wijziging statuten Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek
Voorstel:
In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van de statuten van de Stichting Basisonderwijs Gooi en
Vechtstreek..
De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van
28 september 2022.

5.4 Zomernota
Voorstel:
1. In te stemmen met de Zomernota 2022;
2. De Zomernota 2022 met bijbehorende begrotingswijziging 6 / 7 vast te stellen.
3. Begrotingswijziging 8 vast te stellen, waarmee uitvoeringsbudget voor het coalitieakkoord
beschikbaar wordt gesteld.
De commissie adviseert de raad het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van 28
september 2022.

5.5 Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Huizen-Blaricum-Laren 2023
Voorstel:
1. Geen zienswijze in te dienen inzake het voorgelegde ontwerp van de Gemeenschappelijke Regeling;
2. Toestemming te verlenen aan het college voor het treffen van de regeling
De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van
26 oktober 2022.

6. Rondvraag
- mevrouw Niekus inzake evaluatie nazomerfeest, idee vitaal ouderwordenmarkt en stand van zaken
leerlingenvervoer.
beantwoording burgemeester: betreffend nazomerfeest; college kijkt tevreden terug, voor een experiment
was het goed geslaagd en bezocht. Er zijn verbeterpunten en gaan het ook goed evalueren.
Hoofddoel was om op een positieve manier vrijwilligers en verenigingen in het zonlicht zetten om het ook
uit te stralen. Aanvulling wethouder De Groot: hebben wel geconstateerd dat er meer uit de sporthoek
gewenst is.
toezegging wethouder De Groot: betreffend vitaal ouderwordenmarkt; mooi initiatief, ga hierover in
overleg met de BAS-BEL om te kijken of we iets in BEL-verband kunnen doen, betreffend
leerlingenvervoer; dit vragen wij na en komen erop terug.
- de heer Merckx inzake groenvoorziening.
beantwoording wethouder De Groot: wethouder Van Midden is hiervan op de hoogte en is intern bezig
om hier iets aan te doen.
- mevrouw Graafsma inzake ingezonden stuk over geen beschikbare huisartsen en huisvesting in Huizen;
situatie in Laren?
beantwoording wethouder De Groot: het college heeft hierover geen signalen ontvangen.
- de heer De Jong inzake veiligheid fietspaden, overhangend groen en groen tussen de voetpaden en verzoek
maandelijks een update aantallen bijstand, jeugdzorg en schuldhulpverlening.
beantwoording wethouder De Groot: betreffend maandelijks update aantallen bijstand, jeugdzorg en
schuldhulpverlening; door complexiteit is een maandelijkse rapportage technisch ingewikkeld.
toezegging wethouder De Groot: betreffend maandelijks update aantallen bijstand, jeugdzorg en
schuldhulpverlening; we gaan onderzoeken hoe er gebundeld meer integrale informatie verstrekt kan
worden.
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- de heer Grunwald inzake campagne overlast houtstook.
beantwoording burgemeester: vanmiddag overleg gehad met de brandweer, we gaan weer een
stookcampagne via het Larens Journaal beginnen om op te roepen tot verstandig stoken en de schoorsteen
te laten vegen.

7. Sluiting
22:30 uur
Vastgesteld in de commissievergadering van 24 november 2022.
Commissiegriffier

Voorzitter,

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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