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Ideeën van fracties voor bezuinigingen 
 
 
Fractie Groen Laren 

 

Suggesties m.b.t. de begroting 2021 

 

1. Uiteraard is een voor de hand liggende suggestie het laten betalen voor het parkeren. Van alle 

drie de B’s dragen tot nu toe alleen de bewoners en de bedrijven bij aan de inkomsten. De 

bezoekers zouden gewoon mee kunnen betalen. Behalve de financiële opbrengsten (die ook ten 

goede kunnen komen aan de bedrijvigheid) is het ook een sturingsmechanisme om het 

autogebruik te verminderen en daarmee het milieu te sparen. 

2. Laat het Brinkhuis meer commercieel opereren. Maak er een terras bij waar mensen kunnen 

zitten en verplaats de markt naar de Brink: meer bedrijvigheid en traffic. 

3. Investeer in de verbetering van de bedrijfsprocessen bij de Bel Combinatie. Lean six sigma is een 

mooie manier om de kwaliteit van de organisatie te verbeteren en versterkt ook de positie van 

de werknemers. De werkvloer krijgt meer aandacht en prestige. Het zal in eerste instantie geld 

kosten maar de kost gaat voor de baat.  

4. Laat de BEL Combinatie zich ontwikkelen tot een leerbedrijf en zoek samenwerking met het HBO. 

Goed voor de ontwikkeling van de organisatie maar bovendien een goed instrument in “the war 

on talent”. Dus geen stagiaires als goedkoop werkvolk maar een investering in kennis en een 

manier om aan goede mensen te komen. 

 

 
Fractie VVD 

 

Geacht College, 

 

De fractie van de VVD maakt zich ernstig zorgen over de aanzienlijke structurele financiële tekorten 

in de komende jaren. Vorig jaar nog hebben wij ingestemd met een extra verhoging van de OZB-

belasting. Echter thans achten wij het onontkoombaar dat de structurele tekorten met structurele 

bezuinigingen worden opgevangen. Wij gaan derhalve in op uw verzoek om ten behoeve van het 

informele overleg op 4 september aanstaande onze voorlopige voorstellen/gedachten onder het 

motto “de tering naar de nering zetten” aan u voor te leggen. Uiteraard kunt u dit stuk ook ter 

kennisname aan de overige fracties in de gemeenteraad brengen. 

 

* voor het sociale domein willen wij een taakstellende bezuiniging van € 500.000,-. Met name de 

stijgingen in de kosten van de jeugdzorg zijn schrikbarend. Door het formuleren van heldere criteria, 

scherpe tarieven, afgebakende behandelingstermijnen, indringende control en heldere afspraken 

met doorverwijzers moet het mogelijk zijn een rem op de groei van de uitgaven te zetten en 

besparingen te realiseren. Geen verhalen over lopende onderzoeken, maar daadwerkelijk ingrijpen. 

Zeker nu de reserve inmiddels volledig is uitgegeven. Ook het doelgroepenvervoer zal t.o.v. de 

begroting voor 2020 tenminste 10% van de kosten kunnen inleveren. De regio heeft de uitvoering 

volgend jaar in eigen hand. 

* het subsidie aan het Brinkhuis moet worden verlaagd met tenminste € 100.000,-, de bibliotheek, 
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m.u.v. de kinderafdeling zal uit het Brinkhuis verdwijnen. De directie krijgt veel ruimte voor een 

betere commerciële opzet (o.a. ook een terras aan de brinkzijde). 

* de raads- en commissievergaderingen vinden voortaan plaats in het BEL-kantoor. De gemeente 

Laren betaalt hiervoor al jaarlijks. Dit levert een besparing op en ook de aanschaf van een nieuwe 

geluidsinstallatie, waartoe is besloten kan worden geannuleerd. Vrijkomende ruimten in het 

Raadhuis kunnen worden verhuurd.  

* het College en de ambtelijke medewerk(st)ers, die thans gehuisvest zijn in het Raadhuis, kunnen in 

het Brinkhuis worden ondergebracht. De kostenbesparing schatten wij (samen met het vorige punt) 

op tenminste € 50.000,-, het huidige Raadhuis kan worden verkocht. De opbrengst kan worden 

gebruikt om bestaande schulden te verminderen. 

* de overheadkosten (BEL) worden met € 200.000,- verlaagd. 

* het subsidie aan Singer wordt met € 100.000,- verminderd. Een gewenningsperiode van 4 jaar (€ 

25.000,- per jaar verlaging) is een mitigerende tegemoetkoming.  

* het zwembad de Biezem zal jaarlijks € 50.000,- minder subsidie ontvangen. Getracht moet worden 

het zwembad te verkopen, de lening(en) af te lossen en eventuele verliezen (eenmalig) af te boeken. 

Uiteraard dient dit zodanig te geschieden dat het zwembad geopend zal blijven. De inzet van het 

College hiervoor zal in het eerste kwartaal van 2021 worden afgerond.  

* versa welzijn zal jaarlijks € 100.00,- minder subsidie ontvangen. Versa zèlf zal in overleg met het 

College een aantal minder urgente activiteiten moeten beperken dan wel stopzetten. 

 

Met vriendelijke groeten,  

J. de Bondt 

T: 0652534362 

E: j.debondt@outlook.com 

 

 
Fractie Larens Behoud 

 

Concept voorstel voor mogelijke bezuinigingen 

   

- De BEL gemeenten houden momenteel hun organisatie tegen het licht. Op korte termijn zal het 

AB, onder leiding van Nanning Mol, een voorstel doen inzake de BEL topstructuur en de 

uitkomst/gevolgen van de Benchmark. 

Om die redenen zullen wij op korte termijn geen voorstel doen omtrent bezuinigingen BEL 

Combinatie. 

- Indien het Brinkplan soberder wordt uitgevoerd, zal een besparing van € 100.000 mogelijk zijn. 

- Begroting Centrumplan verminderen met € 100.000. 

- Extra aandacht voor herfinanciering uitstaande leningen (ING) > rentebesparing € 80.000 euro. 

- Sociaal Domein. Extra aandacht en versnelling voor de ontwikkeling van veranderde werkwijze.  

- Sociaal Domein. Jeugd. Procedures niet alleen intern bekijken, maar ook aandacht voor externe 

partijen, die tegen inefficiëntie aanlopen. 

- Programma cultuur-sport-recreatie (2019 € 2.300.000) 5 % bezuinigen. 

- Programma bouwen, woningen, duurzaamheid (2019 € 950.000 ) 5% bezuinigen.  
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- Voorzieningen. Singer, Hart van Laren, bibliotheek, Zwembad. Deze wegen te zwaar voor een 

klein dorp. Bibliotheek kleiner of zo mogelijk verplaatsen bijv. naar Schering en Inslag. Anders 

fysiek alleen bij omliggende gemeente boeken inzien.  

- Hart van Laren, zo spoedig mogelijk een plan van aanpak presenteren om kosten te verlagen, dan 

wel opbrengst te verhogen.  

- Onderzoeken of college, staf en raad-/commissievergaderingen naar Brinkhuis kunnen worden 

verplaatst. Wij zijn geen voorstander om naar de BEL Combinatie te verhuizen.  

- De mogelijkheid  bestaat dan om het Raadhuis te verkopen of goed te verhuren.  

- Zwembad: bijdrage Laren verlagen, dan wel het zwembad verkopen, eventueel sale/lease back 

situatie. 

- De jaarlijkse bijdrage van de gemeente Laren aan de BEL Combinatie (verhouding Laren, Blaricum 

en Eemnes) ten opzichte van de oude verdeling nog eens onder de loep nemen. 

 

 
Fractie D66 

 

Categorie Voorstellen / Ideeën  Geraamde 
besparing 

Opmerkingen 

Uitgaven verlagend 

01 Programmabudgetten bevriezen op 
niveau 2020 of zo mogelijk verlagen 

  

02 Niet urgente investeringen 2020/2021 
één jaar uitstellen 

 Het programma Laren 
Regenklaar moet wel 
uitgevoerd worden en 
verdient ondanks 
bezuinigingen prioriteit. 
Financiering geschiedt 
daarnaast door reeds 
vastgestelde verhoging 
rioolrecht  

03 Bestuurskosten kritisch bekijken, met 
name kosten extern advies 

  

04 Directie BEL. Ondanks dat hierover 
reeds gesprekken gaande zijn hierbij 
ons voorstel 

150.000.- (s) Directie BEL: nu een deeltaak 
3 gemeentesecretarissen. 
Voorstel: 1 directeur BEL 
fulltime  en 2 secretarissen 
verdelen over 3 gemeenten    

05 Grondige revaluatie ‘Hart van Laren’ 
inclusief Brinkhuis 

  

06 Sportsubsidies  Alle subsidies en hoogte 
subsidiepot opnieuw 
bekijken. Intensivering 
controle nakoming 
prestatieafspraken 
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07 Inkomensgrens chronisch zieken 
verlagen van 130%  van het individuele 
minimumloon naar 120% van het 
gezinsinkomen bijstandsnorm. Partner 
van miljonair krijgt dan geen 
tegemoetkoming meer 

75.000,- (s) Voorbeeld Huizen  

08 Geen nieuwe (niet strikt noodzakelijke) 
plannen ontwikkelen / uitvoeren 

  

09 Taakstellend budget BEL hanteren  Aangenomen wordt dat met 
‘hanteren’ ’respecteren’ 
wordt bedoeld  

10 Toezien op nakoming 
prestatieafspraken bij 
subsidieverlening. Niet nakomen 
afspraken = verlaging subsidie 

  

11 Z.s.m. belastingtaken overhevelen naar 
Huizen / Hilversum, niet wachten tot 
2022 

  

12 -/-   

13 Zwembad de Biezem: Contract met 
Eemnes en Blaricum herzien, zodat 
verliezen niet alleen voor Laren zijn. 
Anders overwegen het zwembad te 
privatiseren 

  

14 Centrumplan, inclusief Brinkplan, 
herzien 

350.000,- (i) Centrumplan, inclusief 
Brinkplan,  heroverwegen in 
het licht van technische en 
financiële mogelijkheden. 
Onderzoeken alternatieven 
voor  waterberging Brink 
(wadi) bijvoorbeeld op 
plaatsen hoger gelegen in 
het dorp 

15 Kerntakendiscussie = afbouw onnodige 
bedrijvigheid 

  

16 -/-   

17 Geen verhoging BES Hart van Laren 20.000,- (s) Bij verkoop gemeentehuis 
het gemeentebestuur hier 
huisvesten, de raad kan in 
Eemnes vergaderen  

18 Geen cameratoezicht als niet eerst 
duidelijk wordt wat het oplevert 

  

19    

20 Geen ad hoc nieuwe evenementen    

21 Larens Journaal eenvoudiger uitvoeren  Niet uitsluitend digitalisering. 
Zou immers een groep 
inwoners duperen  

22 -/-   

23 Afschaffen nieuwjaarsreceptie en 
kerstviering personeel 
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24 Beperken inhuur externe adviseurs  Intensief gebruik maken van 
kennis inwoners Laren, 
hiertoe bijvoorbeeld digitaal 
“burgerplatform” oprichten 

25 Samenwerking in de regio sterk 
intensiveren (b.v. op het gebied van 
energietransitie). Dit levert 
schaalvoordelen op 

  

26 Budgetten van alle 
gemeenschappelijke regelingen (25% 
van begroting Laren) bevriezen  

 Alleen verhogen met 
inflatiecorrectie en wettelijke 
verplichtingen 

27  Pensioenregeling wethouders 
onderzoeken  

 Hier gaat elk jaar extra geld 
naar toe 

    

Inkomsten verhogend 

30 -/-    

31 Raadhuis verkopen, Bestuur naar 
Brinkhuis, Raad naar Eemnes 

200.000.- (s) Bij niet verkoop 
raadsvergaderingen i.i.g. 
verplaatsen naar BEL-
kantoor Eemnes en verhuur 
aan derden 

32 Verkoop snippergroen   

33 Verhoging leges voor individuele zaken 
zoals bouwvergunningen daar waar 
deze nog niet kostendekkend zijn 

 Verhoging OZB op korte 
termijn  uitsluiten 

     

35 Verlaging kosten groenonderhoud door 
verkoop snippergroen 

  

    

     

 

 

 
Fractie CDA  
 
Geachte voorzitter van de raad, 

 

Een deel van onderstaand bericht heb ik al gedeeld met collega fractievoorzitter van de VVD. 

 

Allereerst heb ik de oorspronkelijke uitnodiging om met ideeën voor onze gemeentelijke financiën te 

komen niet als dwingend of verplichtend te hebben opgevat. 

 

Na een mail van collega De Bondt en een telefoontje van de griffie namens de raadsvoorzitter heb ik 

begrepen dat dit wel zo bedoeld is geweest. Nogmaals dat is bij mij niet zo overgekomen.  

 

Mijn eerdere reactie aan collega De Bondt treft u hierna ietwat aangepast of aangevuld aan. 
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Daaraan voorafgaand merk ik nog op dat de bijeenkomst van 1 juli op zijn Larens, zeer gemoedelijk 

en in prima sfeer is verlopen, zelfs interessant was maar inhoudelijk weinig om het lijf had als het 

gaat om specifieke zaken in onze begroting. 

 

De aangeleverde concrete ideeën door collega partijen zijn helder en bespreekbaar voor om het 

daarover te hebben. 

 

Echter het CDA kijkt meer politiek-bestuurlijk. Waaronder al een jarenlange ambitieuze agenda met 

incidentele plannen die forse kosten met zich meebrengen al was het maar omdat uitwerkingen 

stevige inspanningen van de BEL Combinatie vragen waarvoor weinig of geen eigen personeel 

beschikbaar is en aldus om inhuur vraagt. Het een heeft met het ander te maken. Al meerdere keren 

hebben wij in het presidium gevraagd om een overzicht van de stand van zaken uitvoerend in relatie 

tot het collegeprogramma. Alleen dan kan inhoudelijk meer richting worden gegeven wat wel of niet 

te doen.  

 

Heel specifiek refereer ik daarbij ook aan (juridische) onderzoeken om naar de provincie Utrecht over 

te gaan maar nu ook weer om maar te blijven drukken op het wegzetten van (een deel) van onze 

belastingzaken bij een derde. Een stuk efficiënter en daarmee structurele kostenbesparing is te 

kiezen voor een van onze buurgemeenten Huizen of eventueel Hilversum. Huizen heeft thans de 

voorkeur omdat Blaricum die keuze maakt of gemaakt heeft. Vanuit de gedachte dat een zichzelf 

respecterende gemeente dit of zelf doet of in collegialiteit met een gemeente waar al meer mee 

samengewerkt wordt. Een duidelijke keuze die ook effect in het ambtelijk apparaat met zich mee zal 

brengen. 

 

Maar zo zijn er meer voorbeelden. Het groen onderhoud aanbesteden verdeeld in schillen waarmee 

kwaliteit betracht wordt is in de praktijk geen gezicht. Een centrale aansturing en effectieve inzet van 

mensen in het groen heeft de voorkeur. Nu komt eerst de BEL medewerkers voor een deel van het 

plantsoen en zo nu en dan tussendoor wordt door de derde partij het gras gemaaid. De 

parkeerplaatsen ter plaatse en vooral het onkruid daarop aanwezig wordt weer niet gedaan of 

daarvoor komt weer apart iemand langs. Kortom veel organisatie maar weinig effectief en het kan 

niet anders dan dat al dit georganiseer ons geld kost. 

 

Bij de inrichting van de openbare ruimte zijn haagjes heel erg leuk en attractief maar wel zeer 

onderhoudsintensief. Meer gras vraagt meer zelfde handelingen dan wel als dat gras dan meer 

ecologisch beheerd wordt (ondergrond arme grond / zand) dan valt het aantal maaibeurten ook wel 

weer mee. 

 

Het onderzoek thans uitgevoerd waar we binnen de BEL positief mee scoren dan wel ondermaats 

opereren verdient aandacht maar wel geredeneerd van een eenduidige centrale aansturing waarbij 

echt aparte werkzaamheden desnoods uitbesteed kunnen worden maar het basiswerk met eigen 

mensen gedaan moet worden. 

 

Een belangrijke bezuiniging te realiseren is conform de presentatie op 1 juli jl. Althans die wij hebben 

getrokken. Maak een en ander klein. Schrap (te) grote ambities. Onderken dat we een 

beheergemeente zijn die steeds meer taken bij een buurgemeente onderbrengt. Huizen of 

Hilversum. Maak de BEL Combinatie anderzijds wellicht interessant voor een buurgemeente om weer 

andere taken daarin juist onder te brengen.  
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Vanuit deze gedachten kunnen we ons als gemeente specifiek richten op de gemeentelijke taken 

waarvoor  

Wij als zelfstandige gemeente verantwoordelijk moeten en willen zijn. 

 

Kunst en cultuur inclusief ons verenigingsleven (Brinkhuis) alsmede openbare groenvoorziening, 

beheer en onderhoud (lees: onze dagelijkse leefomgeving) daarvoor zijn wij verantwoordelijk en 

moeten we kort op de bal spelen. En niet de vergeten de gemeente als beheerder / bewaker / 

adviseur van de bestemmingsplannen (omgevingsvergunningen) in ons dorp.  

Voor de waterproblematiek adviseert het CDA direct aansluiting te zoeken bij het waterschap / 
Waternet. Sluit aan bij acties die vanuit deze organisaties worden ondernomen om inwoners het 
belang van groene tuinen, afkoppelen van hemelwater, onderhoud en vervanging riolering etc. op de 
hoogte te stellen.  
 
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 moet Laren met twee wethouders die ieder 2 
maximaal 3 dagen werken het werk gaan doen. De rest moet bestuurlijk of ambtelijke geborgd 
zijn  in een buurgemeente. Met als bijkomend voordeel dat minder wethouder uren, een meer 
praktisch collegeakkoord met een gepaste ambitie minder ambtelijke uren in het algemeen vraagt. 
En dus financieel beter is managen.  
 
Burgemeester en wethouders passen op het dorp en volgen een paar grote lijnen waarin de 
gemeente actief is. Als er nieuwe zaken voorkomen is allereerst de raad aan zet hoe ze in die 
wedstrijd wil gaan zitten. Geheel dualistisch moet de raad dan eerst een kader stellen waarna het 
college aan de slag gaat. En niet meer dat het college een eigen lijn uitzet waarbinnen de raad dan zo 
nu en dan ja of nee mag zeggen. Een Raadsakkoord is dan leidend en wethouders voeren dat uit een 
vertellen de gemeenteraad hoe het gaat of waarom het niet gaat. 
 
Maak de BEL Combinatie op een aantal punten sterk waar zij nu al sterk is, Zoek stevige verbinding 

met Huizen en/of Hilversum (dit kan wellicht ten koste gaan van de regio die ook bepaalde ambities 

heeft). Maar de gemeente telt het zwaarst, is het meest democratisch. 

 

In ieder geval ophouden met dossiers die ons buiten het Gooi zetten. De brief aan de provincie 

Utrecht formeel intrekken wat namelijk nog nooit is gebeurd. We richten ons op het Gooi, enkele 

buurgemeentes en vooral het kleine eigen Laren. Een beheergemeente. 

 

De uitleg structureel - incidenteel geld wil het CDA niet meer voeren. Geen geld, niet doen! En bij 

twijfel is allereerst de raad aan zet. 

 

Ik hoop hiermee duidelijk te hebben gemaakt hoe het CDA in de wedstrijd zit.  
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Fractie Liberaal Laren 
 
Bezuinigingsvoorstellen Liberaal Laren 2020 e.v. 

De fractie van Liberaal Laren is al jaren van mening dat de structurele uitgaven de structurele 

inkomsten ver overstijgen. En dus zijn we verheugd dat de ‘tering naar de nering zetten’ nu - onder 

leiding van de voorzitter van de gemeenteraad - serieus wordt genomen. De wal zal eens het schip 

moeten keren. Ook niet structurele uitgaven die de begroting belasten, moeten tot een absoluut 

minimum worden beperkt. 

 

Subsidies en gesubsidieerde instellingen 

Voorzieningenniveau Laren erg hoog; uitgaven kritisch tegen licht houden in het licht van kerntaken 

van de gemeente. 

• Brinkhuis: De 1.7 miljoen gedoneerde achtervang t.b.v. de exploitatie Brinkhuis is al lang op en 
de tekorten worden telkens aangevuld door gemeente.  
Voorstel: Commerciële exploitatie. Bovenverdieping commerciële verhuur kantoorruimten. 
Benedenverdieping en tuin faciliteren voor bruiloften en partijen als extra inkomsten, geen 
bodemloze put meer. 

• Singer: Raadsbesluit bij donatie 2 miljoen voor nieuwbouw was alleen nog MOUP als subsidie en 
exploitatiesubsidie zou vervallen.  
In 2017 nieuwe subsidiebeschikking gemaakt ad 390.000 voor 4 jaar. (loopt af op 1 juli 2021). Nu 
vast gesprekken voeren voor lagere subsidiebeschikking. 

• Sportsubsidies: Sportnota zegt: subsidies, mits er voldoende geld is.  
Toch dit jaar weer 3 ton toegezegd. Voorstel: onderzoeken wat ‘terug naar oorspronkelijke vorm 
van subsidiëren sport’ betekent. Betalen voor velden en slechts subsidie op basis van Larense 
leden (kinderen).  
Daarnaast: niet nagekomen afspraken terugbetaling/rentebetaling? dan geen subsidie meer 
(hockey) en betalingsregeling voor evt. leningen strikter maken. 

• Zwembad: Commerciële exploitatie door externe partij. Contract dusdanig opgesteld dat alleen 
Laren, bovenop de subsidie, ook de  exploitatietekorten draagt. Is dit een contract voor 
onbepaalde tijd of is dit eindig? 
 

Raadhuis:  

Commerciële exploitatie raadhuis, ook voor verhuur raadzaal buiten vergadermomenten raad. 

Huurders betalen eigen verbouwing.  

 

BEL-gebouw 

Volgens oorspronkelijke afspraak de overheadkosten BEL conform het inwoneraantal per gemeente 

berekenen en heronderhandelen. Hierbij ook schrappen vaste kostenpost huur raadzaal door Laren. 

Nood breekt wet. 

 

Belastingtaken 

WOZ conservatief inzetten volgens criteria  waarderingskamer en eigen databeheer scheelt veel 

rechtszaken en een reëlere berekening van de uiteindelijke inkomsten.  
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Vergunningen en rechtszaken 

Uitgifte vergunningen conform bestemmingsplan en passend in eigen beleid scheelt de gemeente veel 

geld aan rechtszaken (kosten: 96% boven landelijk gemiddelde). Daarnaast: betere verdediging of 

überhaupt verweerschrift indienen, betekent ook minder onnodige rechtbankkosten (vb. Hoefloo) 

 

Coalitieakkoord 

Collegeprogramma nakijken op haalbaarheid/betaalbaarheid en noodzaak. Niet urgent? Uitstellen of 

schrappen. 

 

Centrumplan 

Weliswaar incidenteel geld, maar wordt toch in begroting geboekt onder  ‘bestemmingsplannen’ en 

Laren regenklaar ….  

Centrumplan uitstellen tot we er financieel beter bij zitten, geen woningdecoratie als je financieel aan 

de grond zit. 

Wadi uit het Brinkplan halen (conform eerder ingediende motie). Waterberging conform het 

gemeentelijk rioleringsplan (dikkere rioleringspijpen). Goede afvoer essentieel: ‘Als het afvoerputje te 

klein is, loopt het niet leeg’. 

 

Afkoppelingsprojecten 

De structurele kosten voor de komende 10 jaar van ruim 1 miljoen (totaal 11.6 miljoen) voor dit plan 

herbezien. Wat is echt noodzakelijk en doelmatig? Zie opties gemeentelijk rioleringspan 2018. Wat 

kunnen de inwoners zelf? Kosten 9 koppig bureau veel te hoog (tot nu toe al 5 ton bureaukosten).  

Advieskosten m.b.t. afkoppelen nieuwbouw doorberekenen aan opdrachtgever bouw en niet zoals bij 

Rosa Spier (en anderen?) op rekening van de gemeente.  

De gemeente is geen adviesbureau. 

 

Inhuur externe adviseurs 

Alle inhuur externe adviseurs en bureaus  tot minimum beperken en stoppen met betalen voor 

plannen/rapporten commerciële trajecten (zoals hotel a 5 ton,  communicatietraject Rabo? Etc.) 

 

Welstand 

Welstandsadviezen kostendekkend maken door rekening per zitting en niet per vergunning. 

 

Regio 

Bij de regio kritisch kijken naar de niet verplichte zaken. Daarin schrappen doet voor de gemeente 

minder pijn. 
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Inkomsten 

Het illegaal kappen is conform de wet een economisch delict, maar wordt in Laren als er door 

omwonenden op wordt gewezen,  via een vergunning achteraf ‘witgewassen’.  

Verordening opnemen in bomenbeleid tot het opleggen van boetes economisch delict. Die boetes die 

behoorlijk kunnen oplopen naar rato van de omvang van de boom, in voorziening stoppen t.b.v. 

bomenbeheer. Zo kan op den duur  zelfs een structurele besparing ontstaan op bomenbeheer Laren. 

 

Bijzonder Laren 

Alhoewel geen structurele bezuiniging, maar tegemoetkoming aan ondernemers/ restaurateurs van 

Laren in deze moeilijke corana-tijd. Voorstel om de opslag van 150.000 OZB dit jaar wegens niet 

doorgaan evenementen, grotendeels terug te geven aan de ondernemers. 

 

 


