Adviezen en conclusies digitale commissie Maatschappij & Financiën 23 april 2020
Aanwezige woordvoerders:

Afwezig:
Voorzitter:
B&W:

Overigen:

Commissiegriffier:

1.

Larens Behoud – Eric Hurink
Liberaal Laren - Evert de Jong
VVD - Jan van Midden
D66 - Andreas Grunwald
Groen Laren - Bart Vos
CDA - Robert Winkel (tot +/- 20.10 uur online aanwezig)
N. Mol (plaatsvervangend voorzitter)
Karin van Hunnik (wethouder Larens Behoud)
Peter Calis (wethouder Larens Behoud)
Ton Stam (wethouder VVD)
De heer H. Haverkamp, Teamleider Maatschappelijke Ontwikkeling BEL Combinatie,
de heer D. Klokke, consulent Inkoop BEL Combinatie en de heer H. Uneken, directeur
Regio Gooi & Vechtstreek bij agendapunt 5.1.
Antoinette Kroon (plaatsvervangend commissiegriffier)

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 20.01 uur. Aanwezigen worden geattendeerd op de
tweede digitale commissievergadering, update landelijke storing afgelopen dinsdag bij de eerste
digitale commissievergadering en het livestreamen van de vergadering. De heer Winkel is vanaf
+/-20:10 uur online afwezig. De agenda wordt conform vastgesteld.

2.

Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering commissie M&F d.d. 23 januari
2020
De lijst van adviezen en conclusies wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Mededelingen
Wethouder Van Hunnik inzake terugblik afgelopen maand COVID-19 op het gebied van Sociaal
Domein, Zorg, Onderwijs en Kunst en Cultuur (onder meer getoonde inzetbaarheid, flexibiliteit
en creativiteit, heeft ertoe geleid dat we in een rustige fase zijn gebleven, complimenten aan onze
ambtenaren in de BEL-organisatie en Regio).
Wethouder Calis inzake maatregelen, met name ideeën, om uit de Coronacrisis te komen.

4.

Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Wethouder Calis inzake uittredingsovereenkomst GNR (onder meer eerste besprekingen,
volgende bespreking op 8 mei, vijf Gooise gemeenten trekken eensgezind op, opstellen Gooise
natuuragenda).

5.

Raadsvoorstellen:

5.1

Doelgroepenvervoer
Voorstel:
1. De uitvoering:
a. het gemeentelijk Wmo vervoer per 1 januari 2021;
b. het leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer per 1 augustus 2021;
onder te brengen bij de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek en
overeenkomstig de ‘Aanpassing gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek’
met kenmerk 20.0000356 vast te stellen.
2. Bij het algemeen bestuur wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het
‘Ontwerpbesluit doelgroepenvervoer Regio Gooi en Vechtstreek’ met kenmerk 20.0000357.
3. Bij het algemeen bestuur geen zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de ‘Ontwerp
begrotingswijziging doelgroepenvervoer Gooi en Vechtstreek’ met kenmerk 20.0000571.
Spreker:
- mevrouw Monique Staal
De commissiegriffier heeft de ontvangen spreekreactie voorgelezen.
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Toezegging wethouder Van Hunnik: raads- en commissieleden worden regelmatig over de
voortgang op de hoogte gehouden.
De commissie adviseert de raad het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de
raadsvergadering van 6 mei 2020.
6.

Rondvraag
-

De heer Vos inzake activiteiten sport voor jongeren

Sluiting
21:25 uur
Vastgesteld in de commissievergadering van 21 mei 2020.
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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