Adviezen en conclusies commissie Maatschappij & Financiën 19 mei 2022
Aanwezig:

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

1.

Larens Behoud - Thijmen Jacobse, Marius van Stempvoort
Liberaal Laren - Evert de Jong
VVD - Désirée Niekus - Stef Merckx
D66 – Ellen van Dort - Flip de Groot
CDA – Jolanda Graafsma– Jan Huug Lobregt
Groen Laren – Andreas Grunwald - Ron de Schouwer
Liane ten Duis
Erwin van den Berg (CDA)
Nanning Mol (burgemeester), Peter Calis (wethouder Larens Behoud), Jan den Dunnen
(wethouder Larens Behoud), Ton Stam (wethouder VVD)
Alice Schols beleidsmedewerker Sport bij agendapunt 5.1
De heer Korte, Directeur Tomingroep bij agendapunt 5.4
Willem Nedermeijer

Opening en vaststelling agenda
De agenda wordt conform voorstel vastgesteld met twee wijzigingen. De vragen voor wethouder
Stam van de rondvraag worden na agendapunt 5.1 gesteld. Verder wordt agendapunt 5.4 naar
voren gehaald na agendapunt 5.1. Verder is een bericht van verhindering ontvangen van
mevrouw Ten Duis van het CDA. Zij wordt vervangen door mevrouw Graafsma.

2.

Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering commissie M&F d.d. 21
april 2022
Er wordt nagevraagd wanneer er data boven de raadsinformatiebrieven komen.
Wethouder Calis heeft toegezegd na te gaan of er al vorderingen zijn in het onderzoek naar
dyslexie. De lijst wordt conform voorstel vastgesteld.

3.

Mededelingen
Ton Stam heeft medegedeeld dat het college verzocht heeft het raadsvoorstel binnenklimaat
Montessorischool in de raad van 25 mei te behandelen in plaats van de raad van 29 juni. Een
meerderheid van het presidium heeft hier inmiddels mee ingestemd. Met dien verstande dat er
tijdens de raad voldoende gelegenheid is tot het stellen van vragen i.c. behandeling van het
voorstel. Het voorstel gaat naar de raad van 25 mei. De stukken worden morgen naar de raad
verzonden.

4.

Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Burgemeester Mol heeft verslag gedan van de opvang van mensen uit de Oekraïne in de
gemeente. Verder heeft hij het bericht van de Veiligheidsregio geduid over de boodschap dat de
regio niet meer mensen uit de Oekraïne op kan vangen en begeleiden.
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5.

Raadsvoorstellen:

5.1

Onderwerp: Uitvoering jaarschijf 2022 Regeling Investeringssubsidies sporten scoutingverenigingen Laren
Voorstel:
Geen wensen en bedenkingen in te brengen bij het voorgenomen besluit van B&W over de
‘Uitvoering jaarschijf 2022’ van de Regeling Investeringssubsidies sport- en
scoutingverenigingen Laren.
Wethouder Stam heeft toegezegd de vragen over de subsidie voor c.v. ketels schriftelijk te
beantwoorden voor de raad van 25 mei. De commissie adviseert het voorstel door te sturen naar
de raad als bespreekstuk.

5.2

Onderwerp: Herijking inkoop en aanbestedingsbestedingsbeleid regio G&V
en inkoopvoorwaarden regio G&V en BEL
Voorstel:
1. het inkoopbeleid 2022 vast te stellen;
2. de inkoopvoorwaarden 2022 vast te stellen.
Wethouder Calis heeft toegezegd na te vragen of er wettelijke bepalingen zijn voor het stellen
van termijnen voor betalingen. Eventuele tekstwijzigingen kunnen via een amendement in de
raad besproken worden.
De commissie adviseert het voorstel in de raad te behandelen als bespreekstuk.

5.2a Onderwerp: Brief FNV 2 maart 2022, minimum loon externe partijen
Voorstel: bespreking brief op verzoek van de heer Van den Berg.
De brief is besproken.

5.3

Onderwerp: Overheveling budgetten 2021 naar 2022 gemeente Laren
Voorstel:
1. Akkoord te gaan met het overhevelingsvoorstel (totaal € 989.907,=) van 2021 naar 2022;
2. De overhevelingsverzoeken als volgt te dekken:
- € 667.807,= via de algemene reserve;
- € 25.000,= via de bestemmingsreserve sport- en accommodaties;
- € 297.100,= via de bestemmingsreserve klimaat- en duurzaamheidsbeleid
3. De 3e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.
De commissie adviseert de raad het voorstel af te handelen als hamerstuk.

5.4

Onderwerp: Conceptbegroting 2023 en conceptjaarstukken 2021
Werkvoorzieningschap Tomingroep
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2023 van het Werkvoorzieningschap Tomingroep.
2. De bijgevoegde zienswijze op de conceptbegroting 2023 van het Werkvoorzieningschap
Tomingroep in te dienen.
3. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van het Werkvoorzieningschap Tomingroep.
De heer Korte, directeur van de Tomingroep, heeft een toelichting gegeven op de plannen van de
Tomingroep. De heer Korte heeft aangegeven dat in de concept reactie van de raad op bladzijde
2 staat “de bestaande strategie”. Dit moet volgens hem vervangen worden door “de strategie van
de vorige bestuursperiode”. De commissie adviseert deze wijziging over te nemen. De
commissie adviseert de raad het voorstel te beheandelen als bespreekstuk.
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5.5

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2023, 2e begrotingswijziging 2022
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Voorstel:
1. geen zienswijze in te dienen en daarmee in te stemmen met de ontwerpbegroting 2023
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek;
2. geen zienswijze in te dienen en daarmee in te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2022
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek;
3. de bijdrage Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 2023 en volgende jaren op te
nemen in de begroting van 2023 en volgende jaren.
De commissie adviseert de raad het voorstel af te handelen als hamerstuk.

5.6 Onderwerp: Zienswijze jaarstukken 2021 en programmabegroting 2023
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Voorstel:
1. In stemmen met bijgevoegde zienswijze op de jaarstukken 2021 en de programmabegroting
2023 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
2. De zienswijze te sturen aan de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
De vraag van D66 over de vergoeding voor de vertraging van de oplevering van de meldkamer
worden later beantwoord.
De commissie adviseert de raad de volgende zin aan de zienswijze toe te voegen:
De raad van Laren is van mening dat de jaarrekening duidelijk weergeeft wat er het afgelopen
jaar is gebeurd en is daarom zeer bruikbaar.
De burgemeester heeft toegezegd desgewenst een deel van de terugontvangen bijdrage te willen
gebruiken voor de werving van vrijwilligers voor de brandweer.
De commissie adviseert de raad het voorstel af te handelen als hamerstuk.

6.

Rondvraag
In reactie op de vraag van mevrouw Niekus antwoord de heer Stam dat de vergunning voor de
zendmast verleend is en dat de oude bevestigingsplaat verwijderd gaat worden.
In reactie op een vraag van de heer Grunwald antwoord de heer Stam dat een bank aan de
Eemnesserweg ter hoogte van het gemeentehuis verwijderd is, omdat er sprak was van overlast.
Verder meldt hij dat er 6 banken in reparatie zijn die spoedig worden teruggeplaatst.
De overige vragen van de heer Grunwald zijn beantwoord.
Sluiting
23:11 uur

Vastgesteld in de commissievergadering van 16 juni 2022
Voorzitter,

Commissiegriffier,

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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