Adviezen en conclusies commissie Maatschappij en Financiën 25 maart 2021
Larens Behoud – Eric Hurink en Thijmen Jacobse
Liberaal Laren – Evert de Jong
VVD – Désirée Niekus en Barbara Goos
D66 – Andreas Grunwald
CDA – Erwin van den Berg
Groen Laren – Bart Vos
Afwezig:
Liberaal Laren – Rik Snoek
VVD – Jan van Midden
CDA – Robert Winkel
Voorzitter:
Wim van der Zwaan (LB)
B&W:
Nanning Mol (burgemeester)
Peter Calis (wethouder LB)
Jan den Dunnen (wethouder LB)
Ton Stam (wethouder VVD) tot 20.32 uur
Overigen:
Commissiegriffier: Antoinette Kroon (plaatsvervangend)
Aanwezig:

1. Opening en vaststelling agenda
De vergadering wordt om 20.02 uur geopend. Aanwezigen worden geattendeerd op het ‘livestreamen’, de
vergaderorde van de vergadering en het naleven van de Coronamaatregelen. Tevens wordt er medegedeeld dat, in
verband met beperkte aanwezigheid van ambtelijke ondersteuning, het kan voorkomen dat niet elke vraag wordt
beantwoord. De heren Van Midden, Snoek en Winkel zijn verhinderd. De heer Van Midden wordt vervangen door
mevrouw Goos. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering commissie M&F d.d.
10 december 2020
De lijst van adviezen en conclusies wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen
Burgemeester Mol inzake samenstelling vast comité rondom festiviteiten 4 en 5 mei, raadsinformatiebrief
voortgang activiteiten rondom handhaving overlast/car spotters Brink en nota Kunst en Cultuur.
Wethouder Den Dunnen inzake aanbod directeur GGD bijpraten laatste stand van zaken corona en bezoek
aan de scholen na heropening.
Voorzitter inzake datering raadsinformatiebrieven en opening Papageno Kunst Ommetje.

4. Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Wethouder Den Dunnen inzake TONK (Tijdelijke Overbrugging Noodzakelijke Kosten)-regeling met
betrekking tot huur- en hypotheekproblemen door Corona en Tomin.

5. Raadsinformatiebrief d.d. 20 oktober 2020 onderhoud Hertenkamp
De door de heer Vos gestelde vraag aan wethouder Stam is besproken.

6. Stavaza kunst en cultuur
Geen mededelingen.

7. Raadsvoorstellen
7.1 Financiële zelfredzaamheid Huishoudelijke Hulp
Voorstel:
De Verordening Sociaal Domein gemeente Laren 2018 te wijzigen zoals weergegeven in bijgevoegd concept
raadsbesluit.
De Commissie adviseert de raad het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van
31 maart 2021.
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7.2. Besparingen sociaal domein: voortgang lokale maatregelen en zienswijze
regionale maatregelen
Voorstel:
1. Kennis te nemen van het document ‘Een toekomstbestending sociaal domein: lokale maatregelen’,
waarin de lokale besparingsmaatregelen zijn uitgewerkt;
2. Kennis te nemen van het document ‘Regionale verkenning ‘Naar een financieel gezond sociaal domein’;
3. Kennis te nemen van het document ‘Samenhang lokale en regionale maatregelen besparingen sociaal
domein’;
4. In te stemmen met de zienswijze regionale verkenning naar een financieel gezond sociaal domein, zoals
verwoord in de conceptbrief, en deze brief in te brengen bij regio Gooi en Vechtstreek.
Toezegging wethouder Den Dunnen: het dashboard wordt in de eerstvolgende commissievergadering
getoond.
De Commissie adviseert de raad het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van
31 maart 2021.

7.3 Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de bijgevoegde brieven van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek over het voorstel
tot deelname aan een werkgeversvereniging en het verzoek om de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2016 te wijzigen;
2. Gelet op het bepaalde in artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te geven aan
het college om conform het voorstel van het algemeen bestuur in te stemmen met de wijziging van de
gemeenschappelijke regeling Gooi en Vechtstreek 2016 per 1 juli 2021;
3. In te stemmen met de zienswijze zoals weergegeven in bijgevoegde brief.
Toezegging burgemeester Mol: financiële gevolgen worden nagevraagd.
De Commissie adviseert de raad het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van
31 maart 2021.

8. Rondvraag
-

-

-

Dhr. Jacobse inzake situatie Gooise voedselbank met betrekking tot Corona en lintje voor jeugd voor
bijzondere prestaties.
Toezegging wethouder Den Dunnen: met betrekking tot een lintje voor de jeugd zal er een opzet worden
opgesteld.
Dhr. De Jong inzake stand van zaken uitwerking aangenomen motie met betrekking tot begroting 2021.
Dhr. Van de Berg inzake bereikbaarheid gemeente met betrekking tot de WOZ, aandacht
hennepkwekerij bebouwde kom en stand van zaken gesprek met gemeente Blaricum en Eemnes met
betrekking tot de aangenomen motie over de Biezem.
Mevr. Niekus inzake OZB-aanslagen en krantartikelen “GGZ Jeugd aantrekkelijk voor investeerders” en
“zorg over toename huiselijk geweld in tijden van Corona”.
Mevr. Goos inzake uittreding Amsterdam uit het GNR.

9. Sluiting
22:14 uur.
Vastgesteld in de commissievergadering van 22 april 2021.
Commissiegriffier,

Voorzitter,

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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