Adviezen en conclusies commissie Bovenlokale Samenwerking 22 juni 2022
Aanwezig:

Larens Behoud – Marielle Bax, Eric Hurink
VVD – Désirée Niekus en Stef Merckx
D66 – Frederique Fontaine
Liberaal Laren – Jacqueline Timmerman
Groen Laren – Andreas Grünwald en Ben Wichers
CDA – Erwin van den Berg en Jolanda Graafsma

Afwezig:

Leen van der Pols (CDA), Evert de Jong (Liberaal Laren) en Nico Wegter (D66)

Voorzitter:

Ellen van Dorst (D66)

B&W:

Flip de Groot (wethouder D66)
Jan van Midden (wethouder VVD)
Nanning Mol (voorzitter)

Overige:

Sander Van Waveren

Commissiegriffier: Willem Nedermeijer

1.

Opening en vaststelling
Verzocht is agendapunt 6 vóór de raadsvoorstellen te behandelen. Verder wordt op verzoek van de heer De
Groot agendapunt 4.3 naar voren gehaald en tevens de vragen voor de rondvraag aan de heer De Groot. De
agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

2.

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen gedaan.

3.

Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Er zijn geen mededelingen gedaan.

4.

Raadsvoorstellen

4.1

Onderwerp: Goois Natuur Reservaat (GNR) verzoekt om een zienswijze t.a.v. de
begroting 2023, kennisname 1e begrotingswijziging 2022 en conceptjaarstukken
2021 en Jaarrekening 2021
Voorstel:
Kennis te nemen van de financiële stukken en geen zienswijze in te dienen.
Na een toelichting over de afkoopsom van de Provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam
heeft wethouder Van Midden toegezegd de raad te informeren over de juridische constructie waarin de
afkoopsom beheerd gaat worden, hoe dit beheer vormgegeven wordt en welke effecten dit heeft op de
bijdragen van de gemeente. Als dit duidelijk is wordt de raad hier verder in betrokken en wordt een
oordeel gevraagd.
De wethouder zal nagaan of er al een definitief besluit is genomen over het realiseren van een brug
over de N525.
Het college heeft toegezegd op basis van de discussie een zienswijze op te stellen en deze ter
besluitvorming aan de raad voor te leggen.
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De commissie adviseert de raad het voorstel te behandelen als bespreekstuk.
De heer Van den Berg heeft de suggestie gedaan in het presidium te bespreken of mevrouw Kors van
het GNR uitgenodigd kan worden voor een gesprek.

4.2

Onderwerp: Zienswijze op begroting 2023 en resultaatbestemming 2021 van de
Regio Gooi en Vechtstreek
Voorstel:
1. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de begroting 2023;
2. In te stemmen met de resultaatbestemming 2021.
De vragen over het verschil tussen de twee jaren van € 95.000 inzake de GAD en de WMO en
winstwaarschuwing over de regio taxi van mevrouw Timmerman zullen schriftelijk beantwoord
worden. Ook vragen over de overlap inzake de WMO met de HBEL worden nog beantwoord.
Tenslotte wordt nog nagegaan of de kosten inzake het contractbeheer van € 23 mln de totale waarde
van de contracten is.
Voorgesteld wordt de directeuren van de GNR, MRA en Regio G&V uit te nodigen in de commissie.
Verder wordt de naam van wethouder Calis vervangen op het voorstel.
De commissie adviseert de raad het voorstel af te handelen als hamerstuk.

4.3

Onderwerp: Zienswijze ontwerp meerjarenbegroting MRA 2021 – 2024
Voorstel:

In te stemmen met de concept-zienswijze en deze (via de regio) in te dienen.
De commissie adviseert de raad het voorstel af te handelen als hamerstuk.
5.

Onderwerp: Bespreking raadsinformatiebrief Fusie streekarchief 24 mei 2022.
De raadsinformatiebrief is geagendeerd op verzoek van de heer Loeff van Larens Behoud.
Het woord is gevoerd door mevrouw Bax namens Larens Behoud. De heer Van Waveren heeft
deelgenomen aan het gesprek en diverse vragen beantwoord. Na het reces zal de raad om een
zienswijze gevraagd worden over de fusie.
Het college zal nagaan of de raad al in een eerder stadium geïnformeerd is over de fusie van het
streekarchief.

6.

Onderwerp: Bespreking werkwijze commissie BLS
Er is uitgebreid stilgestaan bij de werkwijze. Men is tot de conclusie gekomen dat de
commissie BLS geen tweede financiële commissie moet worden die raadsvoorstellen
behandelt over de begrotingen en jaarrekeningen van de verbonden partijen. Deze kunnen
beter bij de financiëel specialisten in de commissie M&F geagendeerd worden. De commissie
wil meer vooraf sturen en meer diepgang en de raad adviseren over toekomstige
ontwikkelingen inzake de verbonden partijen. Het college wil gevoed worden met informatie
vanuit de raad die meegenomen kan worden naar de regio.
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De commissie wil zicht op de regionale samenwerkingsagenda van de regio. Ook wordt de
lijst met verbonden partijen van Laren toegestuurd. Verder wil de commissie het presidium
meer informeren over de wensen en de te agenderen onderwerpen in de commissie.
Afgesproken is vooral in gesprek te gaan met de verbonden partijen en hiertoe directeuren
en/of andere vertegenwoordigers van de partijen uit te nodigen in de commissie.

7.

Rondvraag
De vragen van de heer Van den Berg over de inhuur van vrachtwagens en de inhuur van personeel
voor het ophalen van papier door de GAD, worden schriftelijk beantwoord.

8.

Sluiting
De vergadering wordt om 22:30 uur gesloten

Vastgesteld in de commissievergadering van 12 oktober 2022.

Commissiegriffier

Voorzitter,

Willem Nedermeijer

Ellen van Dorst

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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