Adviezen en conclusies commissie Maatschappij & Financiën 20 mei 2020
Aanwezig:

Larens Behoud - Thijmen Jacobse, Eric Hurink
Liberaal Laren - Evert de Jong, Rik Snoek
VVD - Barbara Goos, Jan van Midden
D66 - Andreas Grunwald
Groen Laren - Bart Vos

Afwezig:
Voorzitter:
B&W:

Robert Winkel (CDA), Erwin van den Berg (CDA)
Wim van der Zwaan (Larens Behoud)
Nanning Mol (burgemeester), Peter Calis (wethouder Larens Behoud), Karin van
Hunnik (wethouder Larens Behoud)
Etienne Lemmens, lid Rekenkamercommissie BEL, bij agendapunt 5.1
Martijn Mussche, onderzoeker, bij agendapunt 5.1
Erik Dijk, sr. finance controller VR, bij agendapunten 5.2, 5.3
Ruud Walters, hfd crisisbeheersing & veiligheidsbureau VR, bij agendapunten 5.2, 5.3
Daphne Willems, sr.beleidsadviseur Maatschappelijke ondersteuning bij agendapunt 5.4
Corry Holtslag

Overigen:

Commissiegriffier:

1.

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Aanwezigen worden geattendeerd op het
livestreamen van de vergadering. Mevrouw Niekus wordt vervangen door mevrouw Goos. De
heren Winkel en Van den Berg zijn verhinderd. De commissie geeft na de bespreking van een
raadsvoorstel een advies over de behandelwijze ervan in de raadsvergadering, i.c. hamerstuk of
bespreekstuk. De agenda wordt conform vastgesteld.

2.

Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering commissie M&F d.d. 23 april 2020
De lijst wordt conform vastgesteld.

3.

Mededelingen
Wethouder Van Hunnik inzake het mogelijk volledig opengaan per 8 juni van het regulier
onderwijs en de buitenschoolse opvang, het vervallen per die datum van de noodopvang, de
hervatting per 2 juni van het voortgezet onderwijs, het kwaliteitskader onderwijshuisvesting en
een voorstel over de nota kunst en cultuur voor de raad van september.
Wethouder Calis inzake het goed werken van de getroffen steunmaatregelen en de plaatsing van
een overzicht voor ondernemers die informatie behoeven op de gemeentelijke website.

4.

Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Wethouder Van Hunnik inzake de noodklok die wordt geluid m.b.t. de kostenstijging binnen het
sociaal domein, de start dit jaar van een besparingsprogramma, de taskforce die is opgericht en de
raadsinformatiebrief die nog wordt ontvangen hierover.

5.

Raadsvoorstellen:

5.1

Rapport `Informatiepositie raad in besluitvormingsprocessen, casus Laren: Hart
van Laren’
Voorstel:
De aanbevelingen zoals geformuleerd in het rekenkamerrapport `Informatiepositie van
de raad in besluitvormingsprocessen, casus Laren: Hart van Laren’ over te nemen, te
weten:
1a. Voer een open debat over de kosten van Hart van Laren en de gemeentelijke bijdrage
in de toekomst. De gemeente en de beheerstichting zijn wederzijds afhankelijk en hebben
beide belang bij lange termijn stabiliteit in deze relatie. Een belangrijk startpunt
hiervoor is duidelijkheid over de gemeentelijke financiële bijdrage aan Hart van Laren.
1b. Verzoek het college van B en W:
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Voer een open debat over de kosten van Hart van Laren en de gemeentelijke bijdrage in
de toekomst. De gemeente en de beheerstichting zijn wederzijds afhankelijk en hebben
beide belang bij lange termijn stabiliteit in deze relatie. Een belangrijk startpunt
hiervoor is duidelijkheid over de gemeentelijke financiële bijdrage aan Hart van Laren.
2. De afgelopen jaren is er de nodige onrust en onduidelijkheid rondom Hart van Laren
geweest. Het rapport ‘Wijzer vooruit!’ verschaft duidelijkheid en biedt structuur aan de
stappen die nog gezet moeten worden. Benut de kennis en aanbevelingen uit voorgaande
onderzoeken zoals ‘Wijzer vooruit!’ om het verdere besluitvormingsproces en de te
maken afspraken spoedig af te ronden.
3. Het subsidieproces moet zo spoedig mogelijk op orde zijn. Maak duidelijke afspraken
met de beheerstichting over de prestaties die de beheerstichting moet leveren in relatie
tot (financiële) bijdrage van de gemeente en richt de jaarlijkse subsidieverlening hierop
in. Zowel de beheerstichting als de gemeente moeten zich houden aan de afspraken in de
prestatieovereenkomst, onder meer wat betreft het tijdig indienen van de begroting en
jaarrekening en de goedkeuring van de jaarstukken door gemeente.
4. Ga met de beheerstichting in gesprek over de mogelijkheden en beperkingen rondom
de exploitatie van de horeca in het Brinkhuis. Maak duidelijke afspraken met de
beheerstichting over de exploitatie van Hart van Laren, waarbij ook de belangen van
ondernemers worden meegewogen.
De commissie adviseert de raad het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de
raadsvergadering van 27 mei 2020.
5.2

Zienswijze jaarstukken 2019 en programmabegroting 2021 VRGV
Voorstel:
1. In te stemmen met de zienswijze op de jaarstukken 2019 en programmabegroting 2021
van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek;
2. De zienswijze kenbaar te maken aan de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering
van 27 mei 2020.

5.3

Regionaal Risicoprofiel 2020 Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek
Voorstel:
1. In te stemmen met de zienswijze op het Regionaal Risicoprofiel 2020, inclusief
wensen voor het Regionaal Beleidsplan 2021-2024, zoals weergegeven in
bijgevoegde brief;
2. De zienswijze kenbaar te maken aan de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering
van 27 mei 2020.

5.4

Concept begroting 2021 Werkvoorzieningschap Tomingroep
Voorstel:
De bijgevoegde zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2021 van het
Werkvoorzieningschap Tomingroep.
De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering
van 27 mei 2020.

5.5

Zienswijze begroting 2021 en resultaatbestemming 2019 Regio G&V
Voorstel:
1. Een zienswijze in te dienen ten aanzien van de resultaatbestemming met betrekking tot
het terug te betalen deel aan de gemeenten à € 233.932 totaal regio-breed:
Dit resterend deel van het resultaat niet te restitueren aan gemeenten, maar te storten in
een bestemmingsreserve ter dekking van extra kosten in 2020 t.g.v. corona-crisis.
2. Ten aanzien van de ontwerpbegroting de waardering uit te spreken voor de inzet die
gedaan wordt om de ambities te realiseren. Het is een gezamenlijke inspanning om de
ambities te verwezenlijken binnen de eigen begroting.
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De commissie adviseert de raad het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de
raadsvergadering van 27 mei 2020.
5.6

Samenwerkingsovereenkomst procesversnelling ruimtelijke adaptatie
Voorstel:
1. Binnen de begroting 2020 budget op te nemen voor uitvoering van de in de aanvraag
Procesondersteuning Regionale versnelling genoemde producten;
2. De derde begrotingswijziging 2020 vast te stellen.
De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering
van 27 mei 2020.

6.

Rondvraag
- De heer Grunwald inzake het voorbereid zijn van Laren op langere perioden van droogte.
Sluiting
22.06 uur

Vastgesteld in de commissievergadering van 18 juni 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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