Adviezen en conclusies commissie Maatschappij & Financiën 21 november 2019
Aanwezig:

Voorzitter:
B&W:
Overigen:
Commissiegriffier:

Larens Behoud - Hans van Goozen, Thijmen Jacobse
Liberaal Laren - Evert de Jong, Rik Snoek
VVD - Désirée Niekus, Jan van Midden
CDA - Jolanda Graafsma, Robert Winkel
D66 - Andreas Grunwald
Wim van der Zwaan (Larens Behoud)
Peter Calis (wethouder Larens Behoud), Karin van Hunnik (wethouder Larens Behoud)
Babette van der Wiel, adviseur P&C BEL Combinatie, bij agendapunt 5.2
Daphne Willems, beleidsadviseur SD HBEL, bij agendapunt 5.2
Corry Holtslag

1.

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Aanwezigen worden geattendeerd op het
livestreamen van de vergadering. De agenda wordt conform vastgesteld.

2.

Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering commissie M&F d.d. 17 oktober 2019
De lijst wordt conform vastgesteld.

3.

Mededelingen
Wethouder Van Hunnik inzake de uitreiking gisteren van gratis bibliotheekpassen aan
schoolkinderen, de opening van de fittest afgelopen vrijdag voor inwoners tussen de 65 en 75 jaar
en de oranje aanlichting voor een nacht van de toren van de Johanneskerk op 25 november m.b.t.
het landelijke plan tegen vrouwenmishandeling. Verder de opening op 13 december van het
evenement `Door de bank genomen’ en de lichtjesavond op 20 december.
Wethouder Calis inzake de toevoeging van het raadsvoorstel `Begrotingswijziging begroting
2020 gemeente Laren’ aan de agenda van de raad van 27 november aanstaande.

4.

Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Wethouder Calis inzake de opgestelde concept intentieovereenkomst i.r.t. de wens van de
provincie en de gemeente Amsterdam uit het GNR te treden. Verder inzake de gehouden
aandeelhoudersvergadering van GEM Crailo, waarin decharge is verleend aan Hilversum voor
betaalde rekeningen, het jaarplan 2020 en de goedkeurende managementletter van de accountant
is vastgesteld.
Wethouder Van Hunnik inzake de start van de `Week van de kindermishandeling’ op 18
november, de oprichting van de taskforce kindermishandeling en huiselijk geweld en het
toegestuurde inspectierapport van de Kinderbescherming.

5.

Raadsvoorstellen:

5.1

Toekomst uitvoering belastingtaken
Voorstel:
a. uw gevoelens en mening te geven over de in de bijlage 1 van dit raadsvoorstel voorgestelde
toekomst van de belastingtaken door de BEL Combinatie;
b. de door het college opgelegde verplichting tot geheimhouding op de bijlagen 2a t/m 2g van dit
raadsvoorstel, met betrekking tot het voornemen van het college tot wijziging van de uitvoering
van de belastingtaken, te bekrachtigen.
Fractiestandpunten:
CDA – is lastig, het klopt niet, is niet transparant naar de burger toe, wil er inhoudelijk niet over
spreken, laat de discussie over aan de fractievoorzitter in de raadsvergadering, uitbesteden draagt
niet bij aan de versterking van de bestuurskracht in de regio.
LL – niet overdragen als het niet functioneert, alle opties open houden, waarom niet als raden met
elkaar praten en dan een voorstel voorleggen, wat is de garantie dat het wel op orde komt, in
2013 veel geld beschikbaar gesteld, stel businesscase uit, stop eerst energie in het op orde
brengen.
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VVD – voorstander van uitbesteden (mits op orde), waarom niet meerdere opties (kijken en
vergelijken), deel van budget voor verbetering huidige situatie aanwenden voor businesscase,
positie medewerkers is van belang, status geheimhouding onduidelijk.
D66 – voorliggende stuk levert geen argumentatie over de richting van uitbesteden, die
informatie is geheim, kan er niets over zeggen, waarom niet meer dan twee gemeenten, niet naar
raad sturen, er moet een degelijke discussie worden gevoerd.
LB – in directieraad zitten capabele en competente mensen, over dit voorstel is nagedacht.
De voorzitter concludeert dat punt a kan worden doorgeleid naar de raad en punt b zal worden
besproken in de presidiumvergadering van aanstaande maandag, zodat het kan worden behandeld
in de raad van 27 november 2019.
5.2

Arbeidsmarktbewerkingsplan “Werken aan werk” 2019-2022
Voorstel:
1. Het arbeidsmarktbewerkingsplan “Werken aan Werk” vast te stellen;
2. Hiervoor éénmalig € 76.359 te verstrekken aan de Regio Gooi en Vechtstreek;
3. Hiervoor meerjarig € 29.226 budget beschikbaar te stellen voor lokale inzet;
4. Punten 2 en 3 te dekken uit de reserve Sociaal Domein en dit in de begroting 2019 op te
nemen conform bijgevoegde begrotingswijziging 2019;
5. De hoogte van de daadwerkelijke onttrekking aan de reserve te laten bepalen door de
werkelijke kosten, waarover in de desbetreffende jaarrekening verantwoording wordt
afgelegd.
De commissie adviseert de raad het voorstel te behandelen in de raadsvergadering van 27
november 2019.

5.3

Wijzigen Financiële Verordening ex artikel 212 Gemeentewet
Voorstel:
1. de Financiële Verordening gemeente Laren 2020 vast te stellen;
2. conform artikel 13, lid 2 van de Financiële Verordening 2020 de volgende saldi te muteren
bij resultaatbepaling:
- het saldo kostendekkendheid afvalstoffenheffing te verrekenen met de reserve
afvalstoffenheffing;
- het saldo kostendekkendheid rioolheffing te verrekenen met de reserve riolering;
3. de huidige Financiële Verordening gemeente Laren 2017 in te trekken.
De commissie adviseert de raad het voorstel te behandelen in de raadsvergadering van 27
november 2019.

5.4

Belastingverordeningen Laren 2020
Voorstel:
De volgende belastingverordeningen vast te stellen:
 Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2020
 Verordening Precariobelasting 2020
 Verordening Afvalstoffenheffing 2020
 Verordening Rioolheffing 2020
 Verordening Begraafrechten 2020
 Verordening Hondenbelasting 2020
 Verordening Marktgelden 2020
De commissie adviseert de raad het voorstel te behandelen in de raadsvergadering van 27
november 2019.

5.5

Legesverordening Laren 2020
Voorstel:
De Legesverordening 2020, met bijbehorende tarieventabellen onderdeel A en B, vast te stellen.
De commissie adviseert de raad het voorstel te behandelen in de raadsvergadering van 27
november 2019.

5.6

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Laren 2019
Voorstel:
Vaststellen van de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Laren 2019.
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De commissie adviseert de raad het voorstel te behandelen in de raadsvergadering van 27
november 2019.
6.

Rondvraag
- Mevrouw Niekus inzake de ontvangen brief waarin wordt meegedeeld dat het
schoolschaatsen dit jaar niet doorgaat vanwege de kosten.
- De heer Jacobse inzake de inzet van de bestaande boa’s.
Sluiting
22.08 uur

Vastgesteld in de commissievergadering van 23 januari 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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