Adviezen en conclusies commissie Maatschappij en Financiën 14 oktober 2021
Aanwezig:

Afwezig:
Voorzitter:
B&W:

Overigen:

Larens Behoud – Karel Loeff en Thijmen Jacobse
Liberaal Laren – Evert de Jong, Rik Snoek (agendapunt 1 t/m 5.5) en Jacqueline Timmerman
(agendapunten 6 en 7)
VVD – Désirée Niekus en Jan van Midden
D66 – Andreas Grunwald en Nico Wegter
CDA – Erwin van den Berg
Groen Laren – Bart Vos
Robert Winkel
Wim van der Zwaan (LB)
Nanning Mol (burgemeester)
Peter Calis (wethouder LB)
Jan den Dunnen (wethouder LB)
Ton Stam (wethouder VVD)
Mevr. Taris Medewerker Maatschappelijke Ontwikkeling BEL Combinatie bij agendapunt 5.2
Mevr. mevrouw Ruizeveld-De Winter Directeur BEL Combinatie bij agendapunt 5.3
Dhr. Cnossen Loco-secretaris Huizen bij agendapunt 5.3
Mevr. Schols Beleidsadviseur Maatschappelijke Ontwikkeling BEL Combinatie bij agendapunt 6

Commissiegriffier: Willem Nedermeijer

1.

Opening en vaststelling agenda
De vergadering start om 20.00 uur. Aanwezigen worden geattendeerd op het ‘livestreamen’. Er hebben zich geen
insprekers gemeld voor agendapunt 5.1.

2.

Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering commissie M&F d.d. 23
september 2021
De adviezen en conclusies worden ongewijzigd vastgesteld.

3.

Mededelingen
Wethouder Calis meldt dat er een aanvraag ligt om het Winter village een week langer open te houden.
Verlenging is in dit geval een bevoegdheid van de raad en de wethouder vraagt of de raad hier tijdens de raad van
27 oktober een besluit over wil nemen. Verder heeft Bijzonder Laren verzocht of de kerstmarkt 10 dagen kan
duren. De fracties hebben hun mening te geven. Op verzoek van de heer Vos van Groen Laren wordt de motie
Wintervillage van 1 november 2019 bij de stukken over het voorstel gevoegd.
De heer Mol doet de mededeling dat de gemeente heeft gecontroleerd of Larense Horecagelegenheden klanten
vragen naar een QR-code. Een aantal horecagelegenheden hebben een schriftelijke waarschuwing gekregen.
Verder deelt hij mede dat Laren ook meedoet aan een actie voor het inleveren van steekwapens. Tenslotte meldt
de heer Mol dat er sinds vandaag een nieuw Larens geboortekaartje verstuurd wordt.
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4.

Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
De heer Den Dunnen deelt mede dat een voorstel wordt opgesteld om het bestelnummer voor de regiotaxi gratis
wordt gemaakt.
Wethouder Calis heeft de volgende mededelingen gedaan naar aanleiding vn de vergadering vna het AB van de
Regio:
- Er zijn nieuwe bestuursleden voor de Vervoers b.v.
- De regio heeft een positief resultaat van € 100.000,- Klachten over de nieuwe vervoerder voor het leerlingenvervoer worden opgepakt en zijn er niet veel
- Het AB van regio Gooi en Vechtstreek heeft een grondstoffenvisie vastgesteld.
De MRA wil meerdere regionale trekkers aanstellen en krijgen 1,5 fte aan ambtelijke ondersteuning waarvan de
kosten gedeeld worden.
Voor de regio is een bestuursrapportage opgesteld die aan de raad wordt voorgelegd voor een zienswijze.
Ten slotte heeft de wethouder een mededeling gedaan over de voortgang van de uittreding van Weesp uit de regio
G&V.
Het college zal schriftelijk reageren op de vraag over sport en Corona.

5.

Raadsvoorstellen:

5.1 Onderwerp: Programmabegroting 2022 gemeente Laren
Voorstel:
1. De programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 vast te stellen
2. De in de begroting geraamde opbrengsten uitgangspunt te laten zijn voor de nog vast te stellen tarieven voor
leges en belastingen.
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

5.2 Onderwerp: Nota Kunst en Cultuur (64)
Voorstel:
De Nota Kunst en Cultuur 2021-2025 vast te stellen.
Het college zal een aantal wijzigen voorstellen waar de raad een besluit over kan nemen. De commissie adviseert
de raad het voorstel af te handelen als hamerstuk.

5.3 Onderwerp: Uitbesteden belastingtaken aan Huizen (60)
Voorstel:
1.
akkoord te gaan met het uitbesteden van de belastingtaken aan de gemeente Huizen;
2.
akkoord te gaan met de verder door het College uit te werken vorm van een juridische
samenwerkingsvorm “centrumgemeenteconstructie” welke t.z.t. aan de Raad ter bekrachtiging
voorgelegd zal worden;
3.
de incidentele projectkosten ad totaal € 225.898,= ten laste te brengen van de jaarschijven 2021 en 2022
voor respectievelijk € 100.000,= in 2021 (zie begrotingswijziging 2021/14) en het restant ad € 125.898,=
ten laste van het begrotingsjaar 2022 en deze derhalve in de begroting 2022 te verwerken;
4.
dat de incidentele kosten van het project “Schoon door de Poort” ad € 68.179,= ten laste van het jaar
2021 komen (zie begrotingswijziging 2021/14);
5.
de incidentele kosten ad € 58.296, benodigd voor het verlengen van het contract van de huidige
aanbestede partij met één jaar (2022) te verwerken in de jaarschijf 2022 van de begroting Laren;
6.
de 14e begrotingswijziging 2021 vast te stellen.
De commissie adviseert de raad het voorstel te agenderen als bespreekstuk.
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5.4 Onderwerp: Begrotingswijziging 2021 maatwerkvoorzieningen Sociaal Domein
aan de hand van prognose 2021 (59)
Voorstel:
1.
In te stemmen met actualisering van de gemeentebegroting 2021 wat betreft de maatwerkvoorzieningen
sociaal domein en de toevoeging van de incidentele middelen jeugdzorg aan de begroting van de
algemene uitkering.
2.
De begrotingswijziging 2021-12 vast te stellen, waarin de kostenstijging is verwerkt.
3.
Het negatieve saldo ten laste te brengen van de algemene reserve.
De heer Van Midden van de VVD heeft een tweetal vragen gesteld die in de financiële klankbordgroep en in de
raad besproken worden. De commissie adviseert de raad het voorstel te agenderen als bespreekstuk.

6

Bespreking Motie subsidieverlening padelbanen
Ward van Kampen Voorzitter T.C. ’t Laer heeft ingesproken. Na een gesprek tussen fracties en college en fracties
onderling is de bespreking beëindigd. Fracties hebben de mogelijkheid om een motie vreemd aan de orde van de
dag in te dienen bij de volgende raad.
Wethouder Stam zal de raad nog informeren over de achtergrond van het besluit van de secretaris van de
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

7.

Rondvraag
De rondvraag is bedoeld voor het stellen van vragen door leden van de commissie m.b.t. de aandachtsgebieden
van de commissie.
De vragen over het ophalen van papier van de heer Van den Berg zijn beantwoord.

8.

Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 23:55 uur

Vastgesteld in de commissievergadering van …….. 2021.
Commissiegriffier,

Voorzitter,

Willem Nedermeijer

Wim van der Zwaan

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