Adviezen en conclusies commissie Maatschappij en Financiën 21 april 2022
Aanwezig:

Afwezig:
Voorzitter:
B&W:

Overigen:

Larens Behoud – Thijmen Jacobse
Liberaal Laren – Evert de Jong,
VVD – Stef Merckx, Désirée Niekus
D66 – Ellen van Dorst, Flip de Groot (tot agendapunt 5)
CDA –
Groen Laren – Andreas Grunwald
Erwin van den Berg
Nanning Mol (burgemeester
Peter Calis (wethouder LB)
Jan den Dunnen (wethouder LB)
Ton Stam (wethouder VVD)
Mevrouw Van den Engelen, mevrouw Ritzen en mevrouw Brooks, insprekers bij agendapunt 3a.
De heer Koetsier van de Historische kring Laren bij agendapunt 4.
De heer Van Waveren, gemeentesecretaris, agendapunt 7.

Commissiegriffier: Willem Nedermeijer

1.

Opening en vaststelling agenda
De vergadering start om 20.00 uur. Aanwezigen worden geattendeerd op het ‘livestreamen’. Op verzoek van de
insprekers bij agendapunt 6, Informeren over de voortgang van het herontwikkeling Brinkhuis en de verhuizing van
het gemeentebestuur wordt dit agendapunt naar voren gehaald en geagendeerd als agendapunt 3a. Verder wordt de
agenda conform voorstel vastgesteld.

2.

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

3.

Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingenededelingen
Wethouder Den Dunnen heeft de volgende mededeling gedaan:
Door de regiogemeenten is opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar de toename van het aantal patiënten
met ernstige dyslexie. Verder is de vraag neergelegd of dit een onderwijsvraag is, of een opvoedvraag. Daarnaast
wordt onderzocht of een inkomenstoets toegepast kan worden en of er een poortwachtersfunctie kan komen. Het is
nog niet bekend wanneer het onderzoek afgerond wordt.
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3a. Informeren over de voortgang van het herontwikkeling Brinkhuis en de verhuizing
van het gemeentebestuur.
Bij dit onderwerp hebben ingesproken Mevrouw Brooks, mevrouw Ritzen en mevrouw Van den Engel namens de
huurders van de beweegactiviteiten. Vervolgens hebben wethouder Den Dunnen en wethouder Calis een toelichting
gegeven. Het college heeft de toezegging herhaald dat de huidige huurders van het Brinkhuis een plek naar
tevredenheid zullen krijgen.

4.

Presentatie historische graven
Na een toelichting van wethouder Stam heeft de heer Koetsier van de Historische kring Laren het woord gevoerd.
Wethouder Stam heeft de heer Teun Koetsier van harte bedankt voor zijn bijdrage.

5.

Raadsvoorstellen:

5.1 Onderwerp: Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap
Tomingroep
Voorstel:
Toestemming te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders om in te stemmen met de geactualiseerde
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep.
Het college heeft toegezegd het rapport van Berenschot over de aanpassing van de GR naar de raad te sturen. In het
raadsvoorstel staat op bladzijde 3 de “HBEL-gemeenten”. Dit moet de BEL-gemeenten zijn. De commissieleden
adviseren de raad het voorstel af te handelen als hamerstuk.

6.

Informeren over de voortgang van het herontwikkeling Brinkhuis en de verhuizing
van het gemeentebestuur.
Verplaatst naar agendapunt 3a.

7.

Informatie voortgang huisvesting inwoners uit de Oekraïne
De heer Den Dunnen heeft een toelichting gegeven. Deze is aangevuld door de heer Van Waveren

8.

Rondvraag
In reactie op de vraag van mevrouw Niekus heeft wethouder Den Dunnen geantwoord dat deze week mensen in de
bijstand of die onder een andere regeling vallen de subsidie voor energie hebben gekregen. De week erna zullen
andere een brief ontvangen.
In reactie op de vraag van mevrouw Niekus heeft wethouder Stam geantwoord dat er een tijdelijke plek is gevonden
voor een zendmast die voorheen op het dak van college de Brink stond. Deze plek is echter ongelukkig gekozen en
hij zal worden verplaatst.
In reactie op een vraag van de heer Merckx heeft wethouder Den Dunnen geantwoord dat de personele bezetting het
niet mogelijk maakt om veel zorgaanbieders te controleren.
In reactie op de vraag van mevrouw Van Dorst heeft wethouder Calis geantwoord dat gebleken is dat in de software
die gebruikt wordt bij het te woord staan van inwoners een timer van 30 minuten zit. Indien de verbinding na 30
minuten verbroken wordt, worden mensen binnen 2 dagen teruggebeld.
De heer Jacobse heeft aangegeven de staat van het monument op de Brink onder de aandacht van de heer Stam te
hebben gebracht met de vraag dit indien nodig op te knappen voor de herdenking van 4 mei.

9.

Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 21:54 uur

Vastgesteld in de commissievergadering van 19 mei 2022.
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Commissiegriffier,

Voorzitter,

Willem Nedermeijer

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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