Adviezen en conclusies commissie Maatschappij & Financiën 18 april 2019
Aanwezig:

Afwezig:
Voorzitter:
B&W:
Overigen:
Commissiegriffier:

Larens Behoud - Hans van Goozen, Thijmen Jacobse
Liberaal Laren - Evert de Jong, Rik Snoek
VVD - Jan van Midden, Barbara Goos
CDA - Jolanda Graafsma, Robert Winkel
D66 - Andreas Grunwald, Melle van der Geest
Désirée Niekus (VVD)
Wim van der Zwaan (Larens Behoud)
Peter Calis (wethouder Larens Behoud), Karin van Hunnik (wethouder Larens Behoud),
Ton Stam (wethouder VVD)
Dhr. E. Lemmens, lid Rekenkamercommissie BEL, bij agendapunt 5
Dhr. Ligteringe, inwoner van Laren, bij agendapunt 6.3
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. Mevrouw Niekus wordt vervangen door mevrouw Goos. De heer Lemmens van de
Rekenkamercommissie BEL zal een korte toelichting geven bij agendapunt 5. De heer Ligteringe heeft
spreekrecht gevraagd voor agendapunt 6.3
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering commissie M&F d.d. 14 februari 2019
De lijst wordt conform vastgesteld.

3.

Mededelingen
De voorzitter inzake het volgende regiopodium te Bussum op 26 april aanstaande om 15.30 uur.
Wethouder Van Hunnik inzake de opening van het advies- en informatiepunt Sociaal Domein in het
Raadhuis begin april en het gereed zijn van het concept van het AED voorstel.
Wethouder Calis inzake de bespreking van een aantal onderwerpen in het regionaal
portefeuillehoudersoverleg (organisatie van aanbod van internationaal onderwijs, oprichting MRA-invest
voor grote projecten, inspanningen oprichting Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor kleinere
projecten) en de voortgang in het project ‘Laren regenklaar’.

4.

Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Wethouder Calis inzake de informatiebijeenkomst GNR van 8 april jongstleden waar werd gsproken over
de voltooiing van de groene schakel. Verder het vervolgoverleg van vijf Gooise gemeenten inzake de
eerste stappen in het mogelijke proces van uittreding van Amsterdam en provincie Noord-Holland.
Wethouder Van Hunnik inzake de bespreking van internationaal onderwijs aan de tafels onderwijs en
economie, de afzegging van een overleg sociaal domein i.v.m. de nieuwe cijfers 2018, de verzonden
notitie jeugdbeleid en een subsidieverzoek vanuit de besturen van het voortgezet onderwijs i.v.m. het
lerarentekort.

5.

Brief Rekenkamercommissie BEL reparatie budget
De heer Lemmens geeft een korte toelichting op het reparatieverzoek van de Rekenkamercommissie
BEL.
Fractiestandpunten:
LL - akkoord met reparatie naar het oude niveau en indexering;
CDA - akkoord met reparatie naar het oude niveau en indexering;
VVD - opteert voor een andere oplossing, i.c. begroten op basis van plannen rekenkamercommissie
(volgens de heer Lemmens in strijd met de wet);
LB - akkoord met reparatie naar het oude niveau en jaarlijkse indexering, onder de voorwaarde dat
dichter op onderzoeken kan worden gezeten en de fractie beter op de hoogte wordt gehouden;
D66 - akkoord met reparatie naar het oude niveau en indexering onder de voorwaarde dat dichter op
onderzoeken kan worden gezeten.
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De voorzitter concludeert dat de commissie in meerderheid van mening is dat het budget gerepareerd
moet worden tot het oude niveau, plus indexering, e.e.a. onder de voorwaarden als genoemd.
De voorzitter dankt de heer Lemmens voor zijn aanwezigheid en uitleg.
6.

Raadsvoorstellen:

6.1

Overheveling budgetten 2018 naar 2019 gemeente Laren
De commissie adviseert de raad het voorstel te behandelen in de raadsvergadering van 24 april
2019.

6.2

Analyse begrotingsrechtmatigheid 2018 gemeente Laren

De commissie adviseert de raad het voorstel te behandelen in de raadsvergadering van 24 april
2019 onder de voorwaarde dat aanvullende informatie van de wethouder zal worden ontvangen
voor de raadsvergadering.
6.3

Hanging baskets
De heer Ligteringe maakt zijn bezwaren kenbaar tegen het voorstel en doet de oproep Laren niet
te vertrutten maar te behouden.
De commissie adviseert de raad het voorstel te behandelen in de raadsvergadering van 24 april
2019.

7.

Rondvraag
- De heer De Jong inzake het jaarverslag 2018 van Bijzonder Laren.
- Mevrouw Goos inzake het jaarverslag over de productiviteit van de BOA’s.
Sluiting
21.31 uur

Vastgesteld in de commissievergadering van 23 mei 2019.
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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