Adviezen en conclusies commissie Maatschappij & Financiën 22 oktober 2020
Aanwezig:

Voorzitter:
B&W:
Overigen:
Commissiegriffier:

Larens Behoud - Thijmen Jacobse, Eric Hurink
Liberaal Laren - Evert de Jong, Rik Snoek
VVD - Désirée Niekus, Jan van Midden
D66 - Andreas Grunwald
CDA - Robert Winkel, Erwin van den Berg
Groen Laren - Bart Vos
Wim van der Zwaan (Larens Behoud)
Nanning Mol (burgemeester), Peter Calis (wethouder Larens Behoud), Karin van
Hunnik (wethouder Larens Behoud)
Pauline Gmelig Meyling, directeur bibliotheek H-L-B, bij agendapunt 6.1
Corry Holtslag

1.

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Attentie wordt gevraagd voor de afstandseis
van 1,5 meter en het dragen van een mondkapje bij loopbewegingen. Aanwezigen worden
geattendeerd op de livestreaming van de vergadering. Agendapunt 5, presentatie Jaarplan Politie,
vervalt, dit onderwerp wordt gevoegd bij de themabijeenkomst Veiligheid op 11 november
aanstaande. Voor agendapunt 6.1 is spreekrecht gevraagd door de directeur van de bibliotheek
Huizen, Laren, Blaricum. Na afloop van de vergadering wordt door de wethouder financiën
informeel een presentatie over de begroting gegeven. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

2.

Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering commissie M&F d.d. 24 september
2020
De lijst wordt conform vastgesteld.

3.

Mededelingen
Burgemeester Mol inzake de verhoging van het risiconiveau coronavirus voor de G&V, een
raadsinformatiebrief hierover en de brief die naar inwoners is verzonden. Verder inzake de
toegankelijkheid van het perceel Vredelaan 9 i.r.t. brandveiligheid, het betrekken van de brief van
de heer Elema bij de themabijeenkomst Veiligheid 11 november aanstaande en het contact met
het Sinterklaascomité over de verwelkoming van Sinterklaas.

4.

Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Wethouder Van Hunnik inzake de raadsinformatiebrief transformatiemaatregelen sociaal domein
en de bijeenkomst van de sociaal adviesraad over de transformatiemaatregelen in het
gemeentehuis van Huizen op woensdagavond 28 oktober aanstaande. Verder inzake deelname
aan bijeenkomsten met de Tomingroep (directie, Raad van Commissarissen en OR) en de uitleg
die de directeur binnenkort in de commissie zal geven over de toekomst van de Tomin.
Wethouder Calis inzake de tumult die is ontstaan omtrent het verbod van het GNR voor
hondenuitlaatservices om met een groep van meer dan 3 honden haar grondgebied te gebruiken.

5.

Presentatie Jaarplan Politie, missie en visie
vervallen

6.

Raadsvoorstellen:

6.1

Programmabegroting 2021 gemeente Laren
Voorstel:
1. De programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 vast te stellen;
2. De in de programmabegroting geraamde opbrengsten inzake lokale heffingen uitgangspunt
te laten zijn voor nog later vast te stellen tarieven (verordeningen) voor:
 Rioolheffing;
 Afvalstoffenheffing;
 Begrafenisrecht;
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 Leges e.d.;
 Onroerende zaakbelasting;
 Precario;
 Hondenbelasting;
 Marktgelden.
Mevrouw Gmelig Meyling benoemt de drie maatschappelijke opgaven van de bibliotheek en
geeft een opsomming van de taken die uit dien hoofde worden uitgevoerd. In 2022 wordt 10%
gekort op de subsidie. Spreekster doet een verzoek om huurverlaging in 2021 en geeft daarbij aan
mee te willen denken over de toekomst. De bibliotheek blijft graag in het Brinkhuis.
Wethouder Van Hunnik geeft aan gezamenlijk te zullen zoeken naar een oplossing en dankt
mevrouw Gmelig Meyling voor haar inbreng.
De commissie adviseert de raad het voorstel te behandelen in de raadsvergadering van 6
november 2020.
6.2

1e begrotingswijziging 2021 BEL Combinatie
Voorstel:
1. kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2021;
2. geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2021 van de BEL Combinatie.
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht voor dit onderwerp. De commissie adviseert
de raad het voorstel te behandelen in de raadsvergadering van 6 november 2020.

6.3

Instellen noodfonds Coronamaatregelen
Voorstel:
1. Een reserve ‘Maatschappelijk Steunfonds COVID-19’ in te stellen om maatschappelijke
organisaties en ondernemers uit Laren te steunen die door de coronamaatregelen van de
overheid financieel onevenredig benadeeld zijn;
2. De reserve af te splitsen van de Algemene Reserve voor een bedrag van €1 miljoen;
3. De Algemene Reserve te compenseren door deze aan te vullen met €1 miljoen, uit de
opbrengsten van de verkoop van de voormalige burgemeesterswoning aan de Stationsweg 3;
4. Het college opdracht te geven bestedingen uit het Steunfonds te doen op basis van een vast te
stellen beleidsregel, waarbij in ieder geval matching mogelijk wordt voor bijdragen uit het
Mondriaanfonds en het Noodfonds culturele infrastructuur van de Provincie Noord-Holland,
zodat voor Singer en Stichting Hart van Laren een bijdrage veilig gesteld kan worden;
5. De nieuwe reserve waar mogelijk als een egalisatiereserve in te zetten, door met instellingen
die gebruik maken van gemeentelijke matching het gesprek aan te gaan over toekomstige
subsidieverlagingen en het resultaat daarvan in de reserve te storten;
6. De nieuwe reserve waar mogelijk aan te vullen met bijdragen vanuit het Rijk ter compensatie
van COVID-19 gerelateerde kosten;
7. Bij de jaarrekening 2022 te evalueren of de reserve in stand moet blijven of opgeheven kan
worden.
Er wordt geen spreekrecht gebruik gemaakt van het spreekrecht voor dit onderwerp. De
commissie adviseert de raad het voorstel te behandelen in de raadsvergadering van 6 november
2020.

6.4

Normenkader rechtmatigheid aanbesteden
Voorstel:
Het college stelt de raad voor om het eigen inkoopbeleid te schrappen uit het normenkader met
ingang van 01-01-2020 en niet meer toe te passen bij de controle op de rechtmatigheid.
De commissie adviseert de raad het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de
raadsvergadering van 28 oktober 2020.

7.

Rondvraag
- Dhr. Van Midden inzake de ontvangen raadsinformatiebrief met een update over de oprichting
van een taxibedrijf en de aangenomen motie van de fracties VVD en LB over een raad van
commissarissen.
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- Mw. Niekus inzake onderzoek in de regio naar gemaakte zorgwinsten en de verschillen in
kosten van de wijkteams.
Toezegging wethouder Van Hunnik: navraag zal worden gedaan naar eventuele zorgwinsten.
- Dhr. Winkel inzake de behoefte aan advies over Halloween op 31 oktober en Sint Maarten op
11 november aanstaande.
Toezegging burgemeester Mol: nagegaan wordt of er contact met scholen is opgenomen hierover.
Sluiting
20.50 uur
Vastgesteld in de commissievergadering van 18 november 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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