Adviezen en conclusies commissie Maatschappij & Financiën 18 juni 2020
Aanwezig:

Afwezig:
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 - Erwin van den Berg
Groen Laren - Bart Vos
Robert Winkel (CDA), Hans van Goozen (Larens Behoud)
Wim van der Zwaan (Larens Behoud)
Peter Calis (wethouder Larens Behoud), Karin van Hunnik (wethouder Larens Behoud)
Wendy van Neer, manager Inkoop en Contractbeheer Regio G&V, bij agendapunt 5
Saloua Chaara, programmamanager SD Regio G&V, bij agendapunt 5
Erik Vriesen, accountant HZG, bij agendapunt 6.3
Theo de Haar, controller BEL Combinatie, bij agendapunten 6.1 en 6.3
Aldric Meda, controller BEL Combinatie, bij agendapunt 6.2
Corry Holtslag

1.

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 20.02 uur. Aanwezigen worden geattendeerd op het
livestreamen van de vergadering. De vergadering is met beeld en geluid te volgen in de hal van
het BEL-kantoor. De heer Winkel is verhinderd. Voor het spreekrecht zijn geen aanmeldingen
ontvangen. Agendapunt 5 wordt toegelicht door mw. Chaara en Van Neer van de Regio G&V.
Agendapunt 6.3 zal naar voren worden gehaald bij aankomst van de accountant. De agenda wordt
gewijzigd vastgesteld.

2.

Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering commissie M&F d.d. 20 mei 2020
De lijst wordt conform vastgesteld.

3.

Mededelingen
Wethouder Van Hunnik inzake de activiteiten die weer zijn opgestart in het Brinkhuis
(bibliotheek, lunchgelegenheid), activiteiten in de tuin o.l.v. Versa en een expositie in de
beeldentuin van Singer waar binnenkort ook theatervoorstellingen zullen worden gegeven.

4.

Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Er zijn geen meldingen.

5.

Presentatie Inkoopdocument Sociaal Domein
Wethouder Van Hunnik geeft een korte inleiding. Mw. Chaara en mw. Van Neer geven een
toelichting op de gepresenteerde sheets en beantwoorden de door de commissieleden gestelde
vragen.
De voorzitter deelt mee dat de raad de presentatie zal worden toegezonden.

6.

Raadsvoorstellen:

6.1

Kaderbrief gemeente Laren 2021
Voorstel:
1. de kaderbrief met de kaderstellingen voor het opstellen van de begroting 2021 gemeente
Laren vast te stellen;
2. vast te stellen dat de financiële gevolgen vanuit deze kaderbrief als basis moeten worden
opgenomen in de begroting 2021 en de MJB 2022-2024 gemeente Laren.
De commissie adviseert de raad het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de
raadsvergadering van 24 juni 2020.

6.2

Jaarstukken 2019 en Begroting 2021 BEL Combinatie
Voorstel:
1. kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2019;
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2. kennis te nemen van het accountantsverslag 2019 en de raadsinformatiebrief;
3. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024;
4. een zienswijze in te dienen op de ‘Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024’
van de GR BEL Combinatie;
de geheimhouding ten aanzien van de bijlage ‘managementletter’ op grond van artikel 25, lid 3
Gemeentewet te bekrachtigen.
De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering
van 24 juni 2020.
6.3

Jaarstukken 2019 gemeente Laren
Voorstel:
1. De jaarstukken 2019 vast te stellen met een voordelig saldo van € 113.300;
2. Het saldo van de naar 2020 overgehevelde budgetten ad. € 111.198 toe te voegen aan de
algemene reserve;
3. Het conform het financieel kader Sociaal Domein laten vrijvallen van de bestemmingsreserve
Sociaal Domein ten gunste van het te bestemmen rekeningresultaat 2019 voor een bedrag
van € 360.351;
4. Het saldo van de nagekomen budgetoverhevelingen 2019  2020 als volgt te bestemmen en
deels weer beschikbaar te stellen voor uitvoering in 2020:
 € 360.000 toe te voegen aan de nog te vormen bestemmingsreserve
‘Centrumplan Laren’;
 € 60.000 te reserveren voor een plan reclamebeleid en het verbeteren van
cameratoezicht;
5. De in 2019 ontvangen middelen Procesversnelling Ruimtelijke Adaptie Laren Regenklaar ad
€ 68.400 toe te voegen aan de algemene reserve;
6. De in 2019 ontvangen klimaatmiddelen ad € 237.100 toe te voegen aan de nog te vormen
bestemmingsreserve ‘Klimaat- en duurzaamheidsbeleid’ en beschikbaar te stellen voor de
uitvoering in 2020;
7. Een bedrag van € 229.606 toe te voegen aan de nog te vormen bestemmingsreserve
‘Compensatie inkomstenderving precarioheffing 2020-2021” en vervolgens een deel ad
€ 114.803 te onttrekken ter compensatie van de lagere precario-inkomsten in 2020;
8. De bestemmingsreserves ‘gemeentelijke gebouwen’ en ‘uitbesteding Larense kunst’ op te
heffen en het resterende saldo van € 253.024 vrij te laten vallen ten gunste van het te
bestemmen rekeningresultaat 2019;
9. Het na de voorliggende resultaatbestemmingen nog te bestemmen rekeningresultaat, ad €
339.629 nadelig, te onttrekken aan de algemene reserve
10. Vaststellen van de 9e begrotingswijziging 2020.
De heer Vriesen geeft een korte toelichting op de jaarstukken en beantwoordt een aantal van de
gestelde vragen.
De commissie adviseert de raad het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de
raadsvergadering van 24 juni 2020.

6.4

Technische wijziging Gemeenschappelijke regeling Regio G&V
Voorstel:
In te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Regio G&V.
De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering
van 24 juni 2020.

7.

Rondvraag
- De heer Grunwald inzake het programma ‘juf aan zet’.
- De heer De Jong inzake Bijzonder Laren m.b.t. hulp aan winkeliers en het
uitvoeringsplan Energietransitie i.r.t. gemeentelijk vastgoed, het clubgebouw Scouting en
het grasveld LLTC.
- Mevrouw Niekus inzake een oproep de enquête van Bijzonder Laren in te vullen.
- De heer Jacobse inzake 130.000 euro voor clubhuis Maggy Lekeux.
- De heer Van den Berg inzake het uitbesteden van vervoer i.r.t. de discussie die daarover
heeft plaatsgevonden.
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Sluiting
22.45 uur
Vastgesteld in de commissievergadering van 24 september 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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