Adviezen en conclusies commissie Maatschappij & Financiën 23 januari 2020
Aanwezig:

Voorzitter:
B&W:
Overigen:
Commissiegriffier:

Larens Behoud - Hans van Goozen, Thijmen Jacobse
Liberaal Laren - Evert de Jong, Rik Snoek
VVD - Désirée Niekus, Jan van Midden
CDA - Robert Winkel, Erwin van den Berg
D66 - Andreas Grunwald
Wim van der Zwaan (Larens Behoud)
Peter Calis (wethouder Larens Behoud), Karin van Hunnik (wethouder Larens Behoud),
Ton Stam (wethouder VVD)
Corry Holtslag

1.

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Aanwezigen worden geattendeerd op het
livestreamen van de vergadering. De agenda wordt conform vastgesteld.

2.

Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering commissie M&F d.d. 21 november
2019
De lijst wordt conform vastgesteld.

3.

Mededelingen
Wethouder Van Hunnik inzake de nieuwe medewerker Jeugd, het komende gesprek met
huisartsen en een gesprek met jongeren over hun toekomst i.r.t. werk, de te organiseren dag of
avond voor raads- en commissieleden over de uitvoeringsorganisatie, het 100-jarig bestaan van
de bibliotheek (onder meer lezing mevrouw Van Gogh in Singermuseum), de tegenvallende
bestedingen bij Jeugd en Wmo (diepere analyse en vervolg in maart), de expositie op de eerste
etage van het voormalige Rabobankgebouw van 140 stukken uit het depot van de BKR, het
comité voorbereidingen 500-jarig bestaan Johanneskerk en de nota kunst en cultuur die naar
verwachting tegen de zomer gereed zal zijn.
Wethouder Calis inzake de voorlichtingsavond gisteren aan de bewoners van het Koloniepad
door het team `Laren regenklaar’, de uitvoering van de pilot in juni, een overleg met college De
Brink over de waterproblematiek en de komende agendering van het masterplan en het
uitvoeringsplan in het presidium.

4.

Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Wethouder Van Hunnik inzake het verzoek om informatie van mevrouw Niekus over het
voorschot van 70.000 euro aan het bedrijf Briedis. Verder inzake het agenderen van het
doelgroepenvervoer in de volgende commissievergadering n.a.v. de vragen die zijn gesteld na de
regionale bijeenkomst en een uitnodiging aan de raadsleden vragen vooraf te stellen.
Wethouder Calis inzake de getekende intentieovereenkomst afgelopen maandag tussen de vijf
Gooise gemeenten en de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland, omvattende een
Gooise natuuragenda en een uittredingsovereenkomst met het bestuur van de stichting GNR.
Verder inzake de GR Gooiergracht een bespreking in november met het Waterschap waarbij een
eerste stap is gezet voor de overdracht van de verantwoordelijkheden ten aanzien van de
Gooiergracht (water, kunstwerken, vervuild slib).

5.

Raadsvoorstellen:

5.1

Renovatie toren Johanneskerk
Voorstel:
1. €192.000 beschikbaar te stellen voor uitwerken en uitvoeren van de renovatie van de kerktoren
van de Johanneskerk;
2. Het gehele bedrag te activeren en de kapitaallasten op te nemen in de begroting van 2021.
De commissie adviseert de raad het voorstel te behandelen in de raadsvergadering van 29 januari
2020.
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5.2

Aanpassingen `Verordening sociaal domein gemeente Laren 2018’
Voorstel:
Besluiten tot wijziging van de verordening sociaal domein Laren 2018 zoals weergegeven in
bijgevoegd concept-raadsbesluit.
De commissie adviseert de raad het voorstel te behandelen in de raadsvergadering van 29 januari
2020.

6.

Rondvraag
- Mevrouw Niekus inzake het alcoholbeleid in Laren.
- De heer Winkel inzake het tijdig aanleveren van de begrotingen van de gemeenschappelijke
regelingen.
- De heer Jacobse inzake de op handen zijnde 5 mei viering in Laren.
Toezegging wethouder Calis: zodra de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen zijn
ontvangen worden deze doorgestuurd naar de raad.
Sluiting
21.08 uur

Vastgesteld in de commissievergadering van 13 februari 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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