Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laren
Onderwerp:
Zomernota 2019
Laren, 7 januari 2020

Overeenkomstig artikel 32 van het ‘Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad Laren 2018’ stellen we u hieronder, ter schriftelijke beantwoording, een
aantal vragen betreffende de Zomernota 2019.
Overwegingen:
Op 9 oktober 2019 ontving de raad de Zomernota 2019. Het college heeft deze nota op 21 augustus
2019 goedgekeurd. Blijkbaar is op enig moment besloten dat dit belangrijke document alleen ter
kennisname naar de raad wordt gestuurd en dus niet geagendeerd wordt. De Zomernota 2019 roept
bij ons de volgende procedurele en inhoudelijke vragen op.
Vragen:
1. De zomernota is een bestuurlijke voortgangsnota waarin aandacht wordt besteed aan de (te
verwachten) afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2019.
Kunt u aangeven wat het nut van dit document is als het dan begin oktober naar de raad
wordt gestuurd, oftewel, waarom duurt het na 21 augustus zeven weken voordat de raad het
ontvangt?
2. Wil het college overwegen deze rapportage weer standaard op de agenda van de raad (in
september) te zetten zodat de raad zijn controlerende taak weer afdoende kan vervullen?
3. Vanaf 2004 wordt er al gesproken over het overdragen van de GR Gooiergracht aan het
Waterschap.
Kan het college bevestigen of oranje de juiste weergave van de stand van zaken is of zou
deze indicator dieprood moeten zijn?
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4. De gewenste opheffingsdatum is 1-1-2020. Omdat daar actueel geen enkele informatie over
is/wordt verstrekt, nemen we aan dat die datum niet wordt gehaald.
Kan het college aangeven wat de oorzaak daarvan is? Is er een nieuwe opheffingsdatum
bekend?
5. De stand van zaken `Sociaal domein’ baart ons grote zorgen. Wij hebben het vermoeden dat
meerdere activiteiten een rode stip zouden moeten hebben.
Kan het college aangeven wat het vanaf de Zomernota 2019 heeft gedaan om de genoemde
achterstanden in te lopen? Hoe is nu de actuele stand van zaken?

6. Bij ‘Bouwen en wonen’ is niets te vinden over de stand van zaken van belangrijke en grote
bouwontwikkelingen.
Kunt u aangeven waarom daar niets over wordt vermeld?
Wat was per medio 2019 de stand van zaken en wat is per december 2019 de actuele stand?
7. Wij hebben de indruk dat de onderwerpen `Milieu en duurzaamheid’ niet bepaald
vorderingen maken. Toch is geen enkel stoplicht rood.
Klopt deze weergave met de werkelijkheid?
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8. Als AD.1.1 in augustus nog een groen stoplicht rechtvaardigde en Laren nu te maken heeft
met een forse OZB verhoging, houdt dat dan in dat het college medio 2019 geen correct
beeld had van de financiële situatie?

9. Er staan enkele toezeggingen bij de activiteiten `Bouwen en wonen’ die in het 3e en 4e
kwartaal gestand gedaan zouden worden:

Kunt u aangeven, voor zover nog niet ontvangen, wanneer de raad informatie hierover
tegemoet kan zien?
Wij zien uw antwoord op onze vragen met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Fractie D66
Nico Wegter
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