Adviezen en conclusies commissie Maatschappij en Financiën 16 december
2021
Aanwezig:

Afwezig:
Voorzitter:
B&W:

Overigen:

Larens Behoud – Thijmen Jacobse, Erik Hurink
Liberaal Laren – Evert de Jong, Rik Snoek
VVD – Désirée Niekus en Jan van Midden
D66 –Nico Wegter
CDA – Erwin van den Berg
Groen Laren – Bart Vos
Robert Winkel
Wim van der Zwaan (LB)
Peter Calis (wethouder LB)
Jan den Dunnen (wethouder LB)
Mevr. Hartkamp Regiomedewerker bij agendapunt 5.1.
Dhr Van Waveren gemeentesecretaris Laren bij agendapunten 5.1 en 5.34

Commissiegriffier: Willem Nedermeijer

1.

Opening en vaststelling agenda
De vergadering start om 20.00 uur. Aanwezigen worden geattendeerd op het ‘livestreamen’. Er hebben zich geen
insprekers gemeld. De agenda wordt conform voorstel vastgesteld.

2.

Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering commissie M&F d.d. 18
november
De adviezen en conclusies worden ongewijzigd vastgesteld.

3.

Mededelingen
Wethouder Den Dunnen heeft de volgende twee mededelingen gedaan:
- Met de huisartsen in het gemeentehuis is overeenstemming over het aanstellen van een POH Jeugd, zo snel
mogelijk in januari.
- Verder zal een aantal zelftests ingekocht worden voor de minima en deze worden ook verstrekt aan de
klanten van de voedselbank.
Wethouder Calis meldt dat er overeenstemming is met de aanleg van een glasvezelnetwerk in de BEL gemeenten
door Delta Fiber.
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4.

Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Wethouder Den Dunnen meldt dat de uitvoering van de Wet inburgering uitvoering binnen budget zal plaatsvinden
en dat boetes pas als laatste middel ingezet worden. Per 1 januari 2022 geldt voor kinderen in de jeugdzorg het
woonplaatsbeginsel, wat inhoudt dat de gemeente waar ze vandaag komen verantwoordelijk is voor de financiën.
Wethouder Calis meldt dat er mede dankzij de inzet van Laren een raad van advies is geïnstalleerd bij het
vervoersbedrijf van de regio.

5.

Raadsvoorstellen:

5.1 Onderwerp: Regionaal beleidsplan Bescherming en Opvang 2022-2025 (78)
Voorstel:
Het beleidsplan bescherming en opvang Gooi en Vechtstreek 2022 – 2025 vast te stellen, met een voorbehoud dat
de regionale solidariteitsregeling nog separate bestuurlijke besluitvorming nodig heeft voordat die in werking kan
treden.
De commissie adviseert de raad het voorstel af te handelen als hamerstuk.

5.2 Onderwerp: Uittredingsovereenkomst GNR Provincie Noord Holland en Gooise
gemeenten (75)
Voorstel:
1. Kennis te nemen van het onderhandelingsresultaat uittreden Provincie Noord Holland uit het GNR, de
uittredingsovereenkomst en de Gooise Natuuragenda;
2. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de uittredingsovereenkomst Provincie Noord Holland en de
Gooise Natuuragenda.
De commissie adviseert de raad het voorstel af te handelen als hamerstuk.

5.3 Onderwerp: Legesverordening 2022 Laren (79)
Voorstel:
de Legesverordening 2022 met bijbehorende tarieventabellen A en B vast te stellen
De commissie adviseert de raad het voorstel af te handelen als hamerstuk.

5.4 Onderwerp: Belastingverordening 2022 Laren
Voorstel:
De volgende belastingverordeningen vast te stellen:
1. Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2022
2. Verordening Precariobelasting 2022
3. Verordening Afvalstoffenheffing 2022
4. Verordening Rioolheffing 2022
5. Verordening Begraafrechten 2022
6. Verordening Hondenbelasting 2022
7. Verordening Marktgelden 2022
De commissie adviseert de raad het voorstel af te handelen als hamerstuk.

5.5 Onderwerp: Technische begrotingswijzigingen 2021 en 2022
Voorstel:
1. De elfde begrotingswijziging 2021 vast te stellen
2. De zeventiende begrotingswijziging 2021 vast te stellen
3. De eerste begrotingswijziging 2022 vast te stellen
De commissie adviseert de raad het voorstel af te handelen als hamerstuk.

Pagina 2 van 3

5.6 Onderwerp: Bestuursrapportage Regio Gooi en Vechtstreek 2021 en
begrotingswijziging 2021-10 (73)
Voorstel:
In te stemmen met de begrotingswijziging en verder geen zienswijze in te dienen.
Het college heeft toegezegd een nadere toelichting te geven op de toelichting op het besluit onder “Nadelig resultaat
betreft normale bedrijfsontwikkeling” naar aanleiding van een opmerking van de heer Jacobse.
De commissie adviseert de raad het voorstel af te handelen als hamerstuk.

6.

Rondvraag
De vragen van de heer Vos (Groen Laren) over het afsteken van vuurwerk door jongeren zijn beantwoord.
Mevrouw Niekus (VVD) zal haar vragen over wijkteams stellen tijdens de bijeenkomst over het sociaal op dinsdag
21 december.
De vragen van de heer Wegter (D66) over recente berichtgeving over het plaatsen van een beeld zijn beantwoord.
De vraag van de heer Jacobse (LB) over het sociale dorpsteam zijn beantwoord .

7.

Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 22:00 uur

Vastgesteld in de commissievergadering van 20 januari 2022.
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 audio:transcript
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