Adviezen en conclusies commissie Maatschappij en Financiën 20 januari 2022
Aanwezig:

Afwezig:
Voorzitter:
B&W:

Overigen:

Larens Behoud – Thijmen Jacobse, Erik Hurink
Liberaal Laren – Evert de Jong, Rik Snoek
VVD – Désirée Niekus, Jan van Midden
D66 –Nico Wegter
CDA – Erwin van den Berg
Groen Laren – Bart Vos
Robert Winkel
Wim van der Zwaan (LB)
Peter Calis (wethouder LB)
Jan den Dunnen (wethouder LB)
Ton Stam (wethouder VVD)
Nanning Mol (burgemeester)
Dhr. Mull projectmanager bij agendapunt 5.1.
Dhr Van der Graaf Van Waveren Vastgoedbeheerder bij agendapunt 5.2

Commissiegriffier: Willem Nedermeijer

1.

Opening en vaststelling agenda
De vergadering start om 20.00 uur. Aanwezigen worden geattendeerd op het ‘livestreamen’. Er hebben zich geen
insprekers gemeld. De heer Wegter stelt voor om de volgorde van de agendapunten 5.1 en 5.2 om te draaien. De
commissie stemt hier niet mee in. De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. De voorzitter stelt voor
aanpassingen van de door het presidium vastgestelde agenda’s in het presidium te bespreken.

2.

Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering commissie M&F d.d. 16
december 2021
De adviezen en conclusies worden ongewijzigd vastgesteld. De voorzitter stelt voor om bij de rondvraag voortaan
ook de antwoorden te noteren, zodat die vastgelegd worden en vraagt dit in het presidium te bespreken.

3.

Mededelingen
Wethouder Den Dunnen heeft de volgende twee mededelingen gedaan:
- Inzake het doelgroepenvervoer (WMO) zijn in het derde kwartaal 1240 ritten in plaats van de 1791
verwachte ritten uitgevoerd met 3 klachten. Minder ritten dan verwacht en ook het aantal kilometers is
lager dan verwacht. Toegezegd is de cijfers van het 4de kwartaal naar de raad te sturen.
- De raad ontvangt binnenkort een Uitvoeringsnota voor de Wet inburgering. Ook komt er een
raadsinformatiebrief over de handhaving van de wet.
Burgemeester Mol meldt dat de burgemeesters van de Gooi en Vechtstreek een brief hebben gestuurd aan het
kabinet over de Coronaregels. De brief is ook ter beschikking gesteld aan de ondernemers in Laren.

Pagina 1 van 3

4.

Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Wethouder Calis meldt dat gesproken is over de uitreding van de gemeente Amsterdam en provincie Noord Holland
uit GNR. Hij verwacht dat de gesprekken over het beheer van de uittreedsommen binnen enkele weken afgerond
worden.

5.

Raadsvoorstellen:

5.1 Onderwerp: Herhuisvesting gemeentebestuur
Voorstel:
1.
Te kiezen voor variant 4 voor de huisvesting van het gemeentebestuur en daarmee:
a.
In te stemmen met de verhuizing van college, staf en griffie naar het Brinkhuis,
b.
De raads- en commissievergaderingen voorlopig in het BEL-kantoor te doen plaatsvinden,
2.
Ter uitvoering van de werkzaamheden onder 2a een krediet beschikbaar te stellen van €266.000.
De commissie adviseert het voorstel te agenderen als bespreekpunt. De voorzitter merkt op dat in het tweede
beslispunt een fout staat. Onder 2a moet zijn onder 2.1. Dit wordt aangepast.

5.2 Onderwerp: Opstart verkoop Raadhuis
Voorstel:
Eventuele wensen en bedenkingen over de voorgenomen verkoop van het Raadhuis aan het college ter kennis te
brengen.
De commissie adviseert het voorstel te agenderen als bespreekpunt. De fractie van het CDA overweegt een
amendement.

5.3 Onderwerp: Actualisering gemeenschappelijke regeling Regio Gooi & Vechtstreek
Voorstel:
In te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek zoals opgenomen in
Bijlage 2 Wijzigingstekst.
De commissie adviseert de raad het voorstel af te handelen als hamerstuk.

5.4 Onderwerp: Aanpassen verordening sociaal domein Laren 2018 (onderdeel Wmo)
en intrekken verordening wet inburgering 2010
Voorstel:
1.
de verordening sociaal domein gemeente Laren 2018 met terugwerkende kracht per 1-1-2022 te wijzigen
door aanpassing van artikel 7.2.1 en verwijdering van artikel 7.5.2.
2.
de verordening Wet inburgering 2010 met terugwerkende kracht per 1-1-2022 in te trekken.
De commissie adviseert de raad het voorstel af te handelen als hamerstuk.

5.5 Onderwerp: Aanpassing verordening Sociaal Domein Laren 2018, onderdeel
leerlingenvervoer.
Voorstel:
De verordening sociaal domein gemeente Laren met terugwerkende kracht per
1-1-2022 te wijzigen door aanpassing van hoofdstuk 6, leerlingenvervoer.
Wethouder Den Dunnen heeft toegezegd de antwoorden op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein HBEL
toe te sturen. De commissie adviseert de raad het voorstel af te handelen als hamerstuk.

5.6 Onderwerp: Financiële beleidsdocumenten
Voorstel:
1.
De vernieuwde ‘Nota risicomanagement en weerstandsvermogen’ vast te stellen per 01-01-2022;
2.
Het ‘Treasurystatuut’ ongewijzigd te verlengen t/m 31-12-2022.
Wethouder Calis heeft toegezegd te bekijken of we aan de norm voor het weerstandsvermogen voldoen in reactie op
een vraag van de heer De Jong. De commissie adviseert de raad het voorstel af te handelen als hamerstuk.
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5.7 Onderwerp: Zienswijze Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s
Voorstel:
1.
De voorgestelde zienswijze Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s vast te stellen.
2.
De zienswijze kenbaar te maken aan de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
De heer Van Midden zal een tekst aanleveren voor een aanvulling van de zienswijze. Mocht er geen tekst
toegestuurd worden adviseert de commissie het voorstel af te handelen als hamerstuk.

6.

Rondvraag
De heer Van den Berg vraagt hoeveel aanvragen voor mantelzorgwoningen er zijn op jaarbasis en hoe we daar mee
om gaan. Deze zullen schriftelijk beantwoord worden.

7.

Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 23.25 uur

Vastgesteld in de commissievergadering van 10 februari 2022.
Commissiegriffier,

Voorzitter,

Willem Nedermeijer

Wim van der Zwaan

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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