Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laren

Onderwerp:
Bijdrage Laren aan BEL Combinatie
Laren, 22 juni 2020
Overeenkomstig artikel 32 van het ‘Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad Laren 2018’ stellen we u de hierna volgende vragen, ter
mondelinge beantwoording in de raad van 24 juni aanstaande.
Inleiding:
Wethouder Calis heeft tijdens de raadsvergadering van 27 mei 2020 aangegeven dat Laren
vanaf 1 juli 2020 een bedrag van € 125.000 minder gaat betalen aan de BEL Combinatie. Wat
Laren minder betaalt moeten Blaricum en Eemnes meer gaan betalen. Echter op basis van
de huidige systematiek van inwoneraantallen zou Laren € 250.000 minder gaan betalen.
Vragen:
1) Wat is de ratio achter het WIJZIGEN van de verdelingssystematiek? Eemnes en Blaricum
zijn immers gegroeid in inwoneraantal en Laren niet.
2) Wie is opdrachtgever van het onderzoek van Berenschot? Wat zijn de kosten daarvan en
wie betaalt deze kosten?
3) Wat was de urgentie om de verdeelsleutel te wijzigen? Vonden de BEL gemeenten de
verdeelsleutel al eerder onjuist?
4) Is dit college het eens met de conclusie van bureau Berenschot dat het deficit op
Larense inwoners moet worden verhaald middels OZB heffing?
5) Wat wordt vermeld in het Instellingsbesluit over de financiële bijdrage van de drie BEL
gemeenten en welke termijn is gesteld aan eventuele wijzing daarvan?
6) Door wie is het Instellingsbesluit destijds ondertekend?
7) Op basis van hoeveel inwoners is het contract getekend? Zijn er tussentijds wijzigingen
geweest op basis van inwoneraantal?
8) Stel dat de kostenverdeling in de afgelopen 12 jaar niet juist zou zijn geweest, wordt
Laren dan nu over die jaren gecompenseerd?
9) Waarom is het bedrag van € 250.000 waarop Laren recht zou hebben op basis van
inwoneraantal in tweeën gedeeld en niet in drieën?
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