Adviezen en conclusies commissie Maatschappij en Financiën 23 september
2021
Aanwezig:

Afwezig:
Voorzitter:
B&W:

Overigen:

Larens Behoud – Erik Hurink en Thijmen Jacobse
Liberaal Laren – Evert de Jong en Rik Snoek
VVD – Désirée Niekus en Jan van Midden
D66 – Andreas Grunwald
CDA – Erwin van den Berg en Robert Winkel
Groen Laren – Bart Vos
Wim van der Zwaan (LB)
Nanning Mol (burgemeester)
Peter Calis (wethouder LB)
Jan den Dunnen (wethouder LB)
Ton Stam (wethouder VVD)
Dhr Van Waveren, gemeentesecretaris Laren bij agendapunt 5.1
Dhr Van de Graaf Vastgoedbeheerder BEL Combinatie bij agendapunt 5.2
Mevr. Willems, beleidsmedewerker Sociaal Domein gemeente Huizen bij agendapunt 5.3 en 5.4
Mevr. Louisette Eisses, beleidsmedewerker Sociaal Domein BEL Combinatie bij agendapunt 5.5

Commissiegriffier: Willem Nedermeijer

1.

Opening en vaststelling agenda
Er zijn geen insprekers. De vergadering start om 20.03 uur. Aanwezigen worden geattendeerd op het
‘livestreamen’.
De heer Vos (Groen Laren)verzoekt een brief inzake een vergunningsaanvraag voor een oliebollenkraam te
bespreken en vraagt of dit bij de rondvraagt past. De voorzitter stelt voor dit te agenderen als agendapunt 1a.
De heer De Jong (LB) en de heer Grunwald (D66) verzoeken de agendapunten 5.1 en 5.2 om te draaien. Besloten
wordt de volgorde aan te houden zoals die door het presidium is vastgesteld.

1a. Brief Oliebollen.
De heer Stam beantwoordt de vragen van de heer Vos en biedt aan verdere details te bespreken in een besloten
bijeenkomst.

2.

Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering commissie M&F d.d. 24 juni
2021
De adviezen en conclusies worden ongewijzigd vastgesteld.

3.

Mededelingen
Wethouder Stam inzake start verkeersactie 30 km, raadsinformatiebrief situatie Erfgooierswoningen, nieuwe
stuurgroep N525 opgestart (onderwerpen o.a. strekken tunnel, voetgangersoversteek, lawaai/snelheid, ecoduct),
start reconstructies; problemen in de bouw, Golden River; archeologisch onderzoek en terugblik bijeenkomst
HOV.
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4.

Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Wethouder Den Dunnen inzake de wijziging van de tarieven WMO voor vervoer. Deze worden per 1 januari 2022
gelijkgetrokken met de tarieven voor het openbaar vervoer.

5.

Raadsvoorstellen:

5.1 Onderwerp: Principebesluit huisvesting gemeentebestuur (54)
Voorstel:
1. De voorkeur uit te spreken:
(a) de raadsvergaderingen voorlopig in het BEL-kantoor te laten plaatsvinden,
(b) de huisvesting van college en staf in het Brinkhuis in te passen,
(c) de griffie ook in het Brinkhuis te huisvesten;
2. Daartoe de businesscase nader uit te laten werken in samenhang met de verkoop van het huidige Raadhuis;
3. €10.000,- beschikbaar te stellen om definitieve besluitvorming voor te bereiden en daartoe
begrotingswijziging 13 vast te stellen.
Wethouder Stam heeft toegezegd voor de raadsvergadering een nieuwe optie uit te werken waarin rekening
gehouden wordt met de doorberekening van de kosten van de balie aan de huurders en een vermindering van het
aantal vierkante meters dat op dit moment in gebruik is door college staf en griffie.
Burgemeester Mol stelt voor het voorstel terug te nemen, zodat het nogmaals bekeken kan worden en na overleg
eventueel aangepast terug naar de raad kan. De fracties stemmen in met het voorstel van de heer Mol.

5.2 Onderwerp: Opstart verkoop Raadhuis (52)
Voorstel:
1.
Eventuele wensen en bedenkingen over de voorgenomen verkoop van het Raadhuis aan het college ter
kennis te brengen.
2.
De door het college opgelegde verplichting tot geheimhouding op de notitie en de presentatie van
Cushman & Wakefield alsmede de financiële memo, op grond van artikel 25, lid 2, van de Gemeentewet en artikel
10, lid 2, sub b, van de Wet openbaarheid van Bestuur, te bekrachtigen.
Burgemeester Mol stelt voor het voorstel terug te nemen, zodat het nogmaals bekeken kan worden en na overleg
eventueel aangepast terug naar de raad kan. De fracties stemmen in met het voorstel van de heer Mol.

Onderwerp: Verruiming inkomensgrens minimaregelingen (49)
5.3

Voorstel:
In te stemmen met de verruiming van de huidige inkomensgrens van 110% naar 120% van de geldende
bijstandsnorm en deze in te laten gaan per 1 januari 2022.
De commissie adviseert de raad het voorstel af te handelen als hamerstuk.

5.4 Onderwerp: Beëindiging RTC-regeling en vergoeding kosten uit bijzondere
bijstand (50)
Voorstel:
1. In te stemmen met de beëindiging van de Regeling Tegemoetkoming Chronisch zieken en
gehandicapten (RTC-regeling) met ingang van 1 januari 2022;
2. In te stemmen met een vergoeding van de kosten op basis van forfaitaire bedragen aan personen
met een chronische aandoening en/of handicap vanuit de bijzondere bijstand met ingang van 1
januari 2022.
De commissie adviseert de raad het voorstel af te handelen als hamerstuk.
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5.5 Onderwerp: Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2022 en wijziging
Verordening sociaal domein 2018 (55)
Voorstel:
1. Het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2022 vast te stellen.
2. De wijziging van de “Verordening sociaal domein gemeente Laren 2018 (tweede wijziging)” vast te stellen.
3. De kosten ten laste te brengen van de kostenplaats schuldhulpverlening, kostensoort SoZa HBEL.
De commissie adviseert de raad het voorstel af te handelen als hamerstuk.

5.6 Onderwerp: Jaarstukken 2020 en zienswijze resultaatbestemming 2020 en 1 e
begrotingswijziging 2022 OFGV (56)
Voorstel:
1. Geen zienswijze in te dienen op de voorgestelde resultaatbestemming 2020 OFGV;
2. Geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2022.
Burgemeester Mol heeft toegezegd de vraag van de heer Van Midden (VVD) over de zienswijze schriftelijke te
beantwoorden. De commissie adviseert de raad het voorstel af te handelen als hamerstuk tenzij de beantwoording
van de vraag van de heer Van Midden aanleiding geeft om wel een zienswijze in te dienen.

6.

Rondvraag
De rondvraag is bedoeld voor het stellen van vragen door leden van de commissie m.b.t. de aandachtsgebieden
van de commissie.
De heer Van den Berg (CDA) vraagt aandacht voor de hoeveelheid plaatsen aan de vergadertafels.
Burgemeester Mol zal naar aanleiding van een vraag van mevrouw Niekus (VVD) aan de wijkagent vragen hoe
inwoners een melding kunnen maken van verdachte situaties.
De griffier meldt dat de geheimhouding op het notitie en de presentatie van Cushman & Wakefield nog wel
bekrachtigd moet worden. Hiervoor wordt een apart besluit aan de raad voorgelegd.

7.

Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 22:55 uur

Vastgesteld in de commissievergadering van 23 september 2021.
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 audiotranscript
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