Adviezen en conclusies commissie Maatschappij en Financiën 22 april 2021
Larens Behoud – Eric Hurink, Thijmen Jacobse
Liberaal Laren – Rik Snoek, Evert de Jong
VVD – Jan van Midden, Barbara Goos
D66 – Andreas Grunwald
CDA – Erwin van den Berg
Groen Laren – Bart Vos
Afwezig:
Désirée Niekus (VVD), Robert Winkel (CDA)
Voorzitter:
Wim van der Zwaan (LB)
B&W:
Peter Calis (wethouder LB)
Jan den Dunnen (wethouder LB)
Overigen:
Mw. S. Hooft van Huysduynen, sr. adviseur bedrijfsvoering SD, bij agendapunt 5
Mw. R. van den Top, adviseur gezondheidsbevordering GGD, bij agendapunt 6.3
Dhr. Th. de Haar, controller BEL Combinatie, bij agendapunt 6.4
Commissiegriffier: Corry Holtslag
Aanwezig:

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 20.01 uur. De heer Winkel is afwezig, mevrouw Goos vervangt
mevrouw Niekus. Attentie wordt gevraagd voor het livestreamen van de vergadering, alsmede voor het in
acht nemen van de afstandseis. De agenda wordt conform vastgesteld.

2. Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering commissie M&F d.d. 25
maart 2021
De lijst wordt conform vastgesteld.

3. Mededelingen
Wethouder Den Dunnen inzake visitatie van het sociaal domein HBEL door de VNG, m.n. daar waar het gaat
om de financiële beheersbaarheid.
Wethouder Calis inzake een gehouden interview voor een onderzoek van de rekenkamercommissie naar de
rechtmatigheid en doelmatigheid van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de BEL.

4. Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Wethouder Den Dunnen inzake wijzigingen ten gevolge van de nieuwe zorgvisie.

5. Presentatie Dashboard Sociaal Domein
Mevrouw S. Hooft van Huysduynen, sr. adviseur bedrijfsvoering SD, gemeente Huizen, geeft een beknopte
presentatie. Wethouder Den Dunnen beantwoordt vragen en stelt voor in september met een presentatie terug
te komen.

6. Raadsvoorstellen
6.1 Zienswijze t.a.v. voorstel transitiecommissie MRA
Voorstel:
1. Een instemmende reactie te geven op de conceptzienswijze van de regio Gooi & Vechtstreek op de
voorstellen van de transitiecommissie MRA;
2. Daarbij wel te vragen om in die zienswijze extra aandacht te hebben voor het uitgangspunt dat de MRA
gebaseerd is op vrijwillige samenwerking waarbij:
a. de positie van de raad aan het hoofd van de gemeente niet beperkt wordt,
b. de bijdrage het liefst gelijk blijft, maar in ieder geval niet verder toeneemt dan maximaal met het
inflatiepercentage,
c. de MRA duidelijk maakt op welke wijze de focus op de genoemde doelen gerealiseerd wordt en
voorkomen wordt dat (zoals de MRA zelf schrijft) de MRA “alle regionale kwesties naar zich toe
trekt”;
3. Het college te verzoeken dit standpunt binnen de regio Gooi & Vechtstreek in te brengen.
De commissie adviseert het voorstel te behandelen in de raadsvergadering van 28 april 2021.
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6.2. Uittredingsovereenkomst GNR Amsterdam en Gooise gemeenten
Voorstel:
1. Kennis te nemen van het onderhandelingsresultaat uittreden Amsterdam uit het GNR, de
uittredingsovereenkomst en de Gooise Natuuragenda;
2. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de uittredingsovereenkomst Amsterdam en de Gooise
Natuuragenda.
De commissie adviseert het voorstel te behandelen in de raadsvergadering van 28 april 2021.

6.3 Preventie- en Handhavingsplan alcohol en drugs 2021 t/m 2024
Voorstel:
Het Preventie- en Handhavingsplan alcohol en drugs 2021 t/m 2024 vast te stellen.
De commissie adviseert het voorstel te behandelen in de raadsvergadering van 28 april 2021.

6.4 Overheveling budgetten 2020 naar 2021 gemeente Laren
Voorstel:
1. Akkoord te gaan met het overhevelingsvoorstel (totaal € 1.715.386) van 2020 naar 2021;
2. De overhevelingsverzoeken als volgt te dekken:
 € 405.259 via de algemene reserve;
 € 23.121 via de bestemmingsreserve verzoeken diverse scholen;
 € 130.000 via de bestemmingsreserve sport- en accommodaties;
 € 20.000 via de bestemmingsreserve sociaal domein;
 € 237.100 via de bestemmingsreserve klimaat- en duurzaamheidsbeleid;
 € 879.840 via de bestemmingsreserve maatschappelijk steunfonds Covid-19;
 € 20.066 via de vooruit ontvangen subsidies;
3. De 6e begrotingswijziging 2021 vast te stellen.
De commissie adviseert het voorstel te behandelen in de raadsvergadering van 28 april 2021.

6.5 ENSIA verantwoording DigiD en Suwinet 2020
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de ENSIA verantwoordings-rapportages DigiD en Suwinet 2020, de
raadsinformatiebrief, de collegeverklaring en de daarbij behorende bijlagen.
2. De geheimhouding ten aanzien van de bij het voorstel behorende bijlagen met betrekking tot de ENSIA
verantwoordingsrapportages DigiD en Suwinet 2020, de raadsinformatiebrief, de collegeverklaring en de
bijlagen met betrekking tot de informatieveiligheid, op grond van artikel 25, lid 3, Gemeentewet te
bekrachtigen.
De commissie adviseert het voorstel te behandelen in de raadsvergadering van 28 april 2021.

6.6 Beleid Informatieveiligheid 2021 en ENSIA verantwoording 2020
Informatieveiligheid
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de Bestuurlijke rapportage ENSIA PowerPoint, de ENSIA
Verantwoordingsrapportage-BIO---2020-BLC-EMS-LRN 24-03-2021, het IV dashboard Q3 en Q4 2020, het
jaarplan IB (informatieveiligheid beleid), het Plan van aanpak Privacy BEL combinatie 2021-2022, het
Projectenoverzicht A3 privacy pva 2021-2022 en het herijkte Beleid Informatieveiligheid.
2. De geheimhouding ten aanzien van de bij het voorstel behorende bijlagen met betrekking tot de ENSIA
verantwoordingsrapportages Informatieveiligheid, de raadsinformatiebrief en de bijlagen met betrekking tot
de informatieveiligheid en privacy, op grond van artikel 25, lid 3, Gemeentewet te bekrachtigen.
De commissie adviseert het voorstel te behandelen in de raadsvergadering van 28 april 2021.

7. Rondvraag
-

Dhr. Jacobse inzake een artikel in de krant over gaspedaalsparen, het jeugdjongerenlintje en de
gezondheidssituatie van de burgemeester van Hilversum (vragen zijn beantwoord).
Dhr. Van den Berg, dhr. De Jong en dhr. Vos complimenteren de voorzitter voor de plezierige manier
waarop de vergadering is geleid deze avond.
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8. Sluiting
22:33 uur.
Vastgesteld in de commissievergadering van 20 mei 2021.
Commissiegriffier,

Voorzitter,

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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