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VERZONDEN 2 8 MEI 2021

Geachte heer 7 mevrouw,

In de vergadering van de gemeenteraad d.d. 26 mei jl. zijn de P&C stukken met betrekking tot 
de begroting 2022, de begrotingswijziging 2021 en de resultaatbestemming 2020 besproken. De 
gemeenteraad kan instemmen met de begrotingswijziging en de resultaatbestemming 2020. Ten 
aanzien van de begroting 2022 dient de gemeenteraad de volgende zienswijze in.

Regioconservator
In de bezuinigingsvoorstellen is opgenomen dat we stoppen met de regioconservator. In 
tegenstelling tot wat in de conceptbegroting is opgenomen willen wij ons sterk maken voor 
behoud van de regioconservator onder de voorwaarde dat de andere deelnemende gemeenten 
ook hier aan bijdragen. De consequentie hiervan is dat we bij de regio 50.000,- euro minder 
bezuinigen, waarmee de bijdragen vanuit de gemeenten nog iets zullen stijgen.

Inzameling door verenigingen
Voorgesteld wordt om verenigingen niet meer OPK te laten inzamelen. Hierdoor lopen zij een 
vergoeding mis. Hier zijn wij, met name vanuit maatschappelijk en sociaal oogpunt, 
tegenstander van.

Verenigingen zijn essentieel voor de sociale cohesie van de gemeenschap.
Bij het wegvallen van deze bijdrage, is te verwachten dat de vereniging dan voor extra subsidie 
bij de gemeente zal aankloppen. Voor de alternatieve taken, zoals gesuggereerd door de GAD, 
bestaat bij de vereniging in Laren geen draagvlak. Vanuit milieustandpunt gezien zal het 
ophalen van OPK sowieso doorgang moeten vinden.
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vermelden.

Optimalisatie inzamelwijze - en frequenties
De frequentie inzameling GFT en restafval gaat omlaag: restafval van 3-wekelijks naar 4- 
wekelijks en de inzamelfrequentie van GFT gaat van wekelijks naar tweewekelijks. Bij deze 
laatste heeft de praktijk uitgewezen dat een tweewekelijkse lediging van GFT niet toereikend is 
in relatie tot de hoeveelheid aangeboden tuinafval. Daarnaast voorzien we met name in de 
zomerperiode mogelijk geuroverlast en ongedierte. Wij opteren voor een mogelijkheid van 
wekelijkse inzameling in zomerperiode en tweewekelijks daarbuiten.
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Met betrekking tot de verlaging van de inzamelfrequentie van restafval is er een risico dat het 
aantal “bijplaatsingen” toeneemt. Dit mede in relatie tot de hieronder genoemde maatregel 
(beperken openingstijden scheidingsstations).

Het beperken van de openingstijden van de scheidingsstations
In combinatie met de maatregel om de inwoners te laten betalen voor het inzamelen van grof 
huishoudelijk afval, vinden wij dit niet wenselijk. Dit, en de verlaging van de inzamelfrequentie 
van restafval, zal ertoe leiden dat er juist meer gebruik zal worden gemaakt van de 
scheidingsstations.

Graag ontvangen wij van u een reactie op deze zienswijze.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Laren,

Nanning MolSander Van Waveren Nanning Mol 
burgemeestergemeentesecretaris
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