Adviezen en conclusies digitale commissie Maatschappij & Financiën 10 december 2020
Aanwezig:

Afwezig:
Voorzitter:
B&W:
Overigen:
Commissiegriffier:

Larens Behoud - Eric Hurink, Thijmen Jacobse
Liberaal Laren - Rik Snoek, Evert de Jong (vanaf 20.10 uur)
VVD - Désirée Niekus, Jan van Midden
D66 - Andreas Grunwald
CDA - Erwin van den Berg
Groen Laren - Bart Vos
Robert Winkel (CDA)
Wim van der Zwaan (Larens Behoud)
Nanning Mol (burgemeester), Peter Calis (wethouder Larens Behoud), Ton Stam
(wethouder VVD)
Dieuwke Specken, juridisch adviseur V&H BEL Combinatie, bij agendapunt 5.2
Joop van Amelsfoort, medewerker RO&OR BEL Combinatie, bij agendapunt 5.2
Corry Holtslag

1.

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de digitale vergadering om 20.00 uur en heet alle deelnemers welkom. De
commissieleden melden zich op afroep present. De heer Winkel is verhinderd. De voorzitter
attendeert deelnemers op het livestreamen van de vergadering en verzoekt de microfoons
gesloten te houden wanneer niet het woord wordt gevoerd. De agenda wordt conform vastgesteld.

2.

Vaststelling lijst adviezen en conclusies digitale vergadering commissie M&F d.d. 18
november 2020
De lijst wordt conform vastgesteld.

3.

Mededelingen
Wethouder Calis inzake het lidmaatschap van de BEL-gemeenten van Operatie Steenbreek en
een komend overleg over de invulling van het lidmaatschap.

4.

Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Wethouder Calis inzake de vaststelling van de beheervisie in de bestuursvergadering van het
GNR.
Wethouder Stam inzake de raadsinformatiebrief die wordt toegestuurd over de regionale
afspraken inkoop sociaal domein.

5.

Raadsvoorstellen:

5.1

Bestuursrapportage en begrotingswijziging regio G&V
Voorstel:
Geen zienswijze in te brengen ten aanzien van de begrotingswijziging 2020-21 van de regio G&V
met betrekking tot de regioconservator.
Naar aanleiding van de toelichting door wethouder Calis adviseert de commissie de raad het
voorstel vooralsnog niet te behandelen.

5.2

Actualisatie van de Algemene plaatselijke verordening (APV)
Voorstel:
De Algemene plaatselijke verordening Laren 2018 in te trekken, onder gelijktijdige vaststelling
van de Algemene plaatselijke verordening Laren 2020.
De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering
van 16 december 2020.
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5.3

Beleidsregels Coronafonds/begrotingswijzigingen 2020
Voorstel:
1. in te stemmen met bijgaande begrotingswijziging 13 gemeente Laren inzake
bestemmingsreserve ‘Maatschappelijk Steunfonds COVID-19’ zoals geaccordeerd door de raad
in zijn vergadering van 6 november jl. (zie bijlage 1);
2. het college opdracht te verlenen bestedingen uit het Steunfonds te doen op basis van vast te
stellen beleidsregels zoals opgenomen bij dit voorstel als bijlage 2, waarbij in ieder geval (1)
matching mogelijk is voor bijdragen uit het Mondriaanfonds en het Noodfonds culturele
infrastructuur van de Provincie Noord-Holland, zodat voor Singer-Laren en Stichting Hart van
Laren de gevraagde bijdrage veilig gesteld kan worden en waarbij (2) corona gerelateerde
tekorten bij De Biezem kunnen worden gecompenseerd;
3. in te stemmen met bijgaande begrotingswijziging 14 gemeente Laren inzake het in de
exploitatie 2020 verantwoorden van het in de bestemmingsreserve ‘Maatschappelijk Steunfonds
COVID-19’ gestorte bedrag, zodat daaruit rechtmatig te zijner tijd bijdragen aan aanvragers
uitbetaald kunnen worden (bijlage 3).
De commissie adviseert de raad het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de
raadsvergadering van 16 december 2020.

5.4

Legesverordening 2021 Laren
Voorstel:
De Legesverordening 2021 met bijbehorende tarieventabellen A en B vast te stellen.
De commissie adviseert de raad het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de
raadsvergadering van 16 december 2020.

5.5

Belastingverordeningen 2021 Laren
Voorstel:
De volgende belastingverordeningen vast te stellen:
1. Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2021
2. Verordening Precariobelasting 2021
3. Verordening Afvalstoffenheffing 2021
4. Verordening Rioolheffing 2021
5. Verordening Begraafrechten 2021
6. Verordening Hondenbelasting 2021
7. Verordening Marktgelden 2021.
De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering
van 16 december 2020.

5.6

RRE: subsidieregeling kleine maatregelen
Voorstel:
1. het ontvangen subsidiebedrag van € 139.539 voor 2021 beschikbaar te stellen;
2. vaststellen van het subsidieplafond van de regeling op € 139.539;
3. de eigen bijdrage van € 22.816 voor 2021 beschikbaar te stellen ten laste van het budget voor
Klimaatmiddelen: kostensoort overige goederen en diensten (onderdeel regio gv);
4. de 1e begrotingswijziging van 2021 vast te stellen.
De commissie adviseert de raad het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de
raadsvergadering van 16 december 2020.

6.

Rondvraag
- De heer Van den Berg inzake het verzoek aan wethouder Stam een korte reflectie te geven op
zijn tijdelijke functie als wethouder sociaal domein.
- De heer Van Midden inzake de ontwikkelingen met betrekking tot de inrichting van een raad
van commissarissen bij het nieuwe taxibedrijf.
- De heer Vos inzake de wijze van vergaderen en het verzoek dit onderwerp te agenderen voor
het presidium.
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Sluiting
21.51 uur
Vastgesteld in de commissievergadering van 21 januari 2021.
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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