TRANSCRIPT VAN DE RAADSVERGADERING VAN DE GEMEENTE LAREN
d.d. 30 september 2019

1.

Opening
De voorzitter: Allereerst een huishoudelijke mededeling; een vriendelijk verzoek om uw telefoon op stil dan
wel uit te zetten. Dank u wel. Dames en heren, ik heet u namens de gehele gemeenteraad van Laren hartelijk
welkom op deze feestelijke, buitengewone raadsvergadering vandaag op 30 september 2019. En deze
bijzondere vergadering wordt ook nog eens gehouden op de mooiste locatie van Laren, namelijk ons eigen
Singer theater. Een speciaal welkom voor mijnheer Mol en partner, mijnheer Van Dijk, commissaris van de
koning van Noord-Holland en mijn Dalenoord, kabinetschef. Wij zijn hier allen aanwezig om onze nieuwe
burgemeester, mijnheer Nanning Mol formeel te installeren. Een historisch moment in de continuïteit van de
zelfstandigheid van Laren. Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen, zodat we door kunnen naar de
agenda van vanavond.

2.

Vaststelling van de agenda
De voorzitter: Deze zal er als volgt uitzien: de lezing van het Koninklijk Besluit; beëdiging door de commissaris
van de koning; toespraken door genodigden; overhandiging van de ambtsketen en de voorzittershamer;
vervolgens de installatierede van burgemeester Mol, en tenslotte, en dan zal het rond half tien zijn: de
afsluiting van deze buitengewone vergadering waarna de avond wordt gecontinueerd met een receptie in de
foyer van dit theater.

3.

Lezing Koninklijk Besluit benoeming burgemeester
De voorzitter: Dan volgt nu de lezing van het Koninklijk Besluit, inzake de benoeming van mijnheer
doctorandus N. Mol tot burgemeester van de gemeente Laren door onze griffier, mevrouw Holtslag. Mag ik u
uitnodigen?
Mevrouw Holtslag: Wij, Willem Alexander, bij de gratie Gods, koning der Nederlanden, Prins van OranjeNassau, enzovoorts, enzovoorts, besluit van 4 september 2019, houdende de benoeming van een
burgemeester in Laren op voordracht van onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2
september 2019. Gelet op artikel 61 eerste lid van de Gemeentewet, hebben goed gevonden en verstaan met
ingang van 30 september 2019, te benoemen tot burgemeester der gemeente Laren, mijnheer doctorandus N.
Mol te Voorschoten. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering
van dit besluit. Was getekend ’s Graven Hage 4 september 2019, de koning, de Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties.
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Holtslag. En dan gaan we nu door naar het belangrijkste agendapunt van
vanavond: de beëdiging.

4.

Beëdiging door commissaris van de Koning provincie N-H, de heer A.Th.H. van Dijk
De voorzitter: Mijnheer Van Dijk, mag ik u uitnodigen naar het katheder te gaan?

De heer Van Dijk: Ja, dames en heren, geachte gemeenteraad, genodigden, collega, vrienden en familie van
Nanning Mol. Wat een mooie avond hier om in de Singer in Laren met elkaar over te gaan tot de beëdiging van
uw nieuwe burgemeester. Een feestelijke en bijzondere aangelegenheid. Dat is het eigenlijk altijd, heb ik
mogen ervaren de afgelopen maanden. Het beëdigen van een nieuwe burgemeester. Maar die beëdiging is
eigenlijk ook het sluitstuk van een benoemingsprocedure; een proces dat enige maanden duurt, en ik kan u
zeggen: bij die eerste vergaderingen met de fractievoorzitters dan wordt ook altijd een beetje somber gekeken
als je aangeeft dat het soms wel acht of negen maanden duurt. Maar ook een procedure waarbij veel
personen betrokken zijn, en ieder vanuit zijn eigen rol. Ik noem de fractievoorzitters, de gemeenteraad, de
Minister van Binnenlandse Zaken, de sollicitanten uiteraard, de vertrouwenscommissie, de kroon en de
commissaris van de koning. Uw zoektocht begon met het opstellen van een profielschets. U vatte dat destijds
samen als: we zoeken een verstandig, een aardig persoon die weet hoe hij met mes en vork kan eten. U
begrijpt: de toon was gezet. Ook voor ons in de zoektocht naar zo’n kandidaat. En na vanavond mag u gaan
beoordelen of uw burgemeester inderdaad aan die eisen voldoet. Maar gelukkig bevatte de profielschets
meer handvatten, hetgeen een goede selectie aan serieuze en geschikte kandidaten heeft opgeleverd. En
gedurende ongeveer de tien stappen van het proces heb ik als commissaris verschillende taken, waaronder de
eerste selectie van de kandidaten, waarmee uw vertrouwenscommissie vervolgens aan de slag is gegaan. En
het werk van die vertrouwenscommissie vergt veel tijd van de deelnemers en is geen sinecuur. En naar mijn
mening, dames en heren, hebben de commissieleden zorgvuldig hun werk gedaan en heeft het geleid tot het
resultaat waarvan we de komende jaren de vruchten gaan plukken. Deze installatie en beëdiging van
vanavond is de laatste stap in de zoektocht naar een nieuwe burgemeester van Laren. En daarom sta ik hier
namens de kroon, en ten overstaande van de gemeenteraad; het hoogste orgaan van uw gemeente. En
waarom sta ik nu even stil bij deze procedure? Vooral om ook richting u aan te geven dat het niet zomaar iets
is om burgemeester te worden, want ook al kun je met mes en vork eten, het maakt nog niet dat je over alle
kwaliteiten beschikt om ook daadwerkelijk een goede burgemeester te zijn. We gaan op een zorgvuldige
manier op zoek naar de beste kandidaat. En die beste kandidaat is in toenemende mate nodig, omdat de eisen
die aan het burgemeesterschap gesteld worden hoog zijn, en de laatste jaren eigenlijk steeds hoger worden.
De burgemeester is natuurlijk in eerste plaats een burgervader of -moeder, boegbeeld, ambassadeur,
verbinder, steun, toeverlaat en hoeder van de samenleving. En de rol van burgemeester is aan verandering
onderhevig. In sommige ogen is de huidige burgemeester een soort verlengstuk van het Openbaar Bestuur,
maar vooral van het Openbaar Ministerie aan het worden. En door de uitbreiding van bevoegdheden die
inwoners direct raken kan de burgemeester vaker optreden als een heuse crime fighter. Of dat wenselijk is, is
maar de vraag. Want hoe zie ik die rol van die burgemeester in ons staatsbestel? Ik vind dat een burgemeester
de hoeder is van de lokale democratie. Hij bevordert de samenwerking met en in de raad, en hij zoekt de
verbinding met de inwoners en de omgeving. En als hoeder van de lokale democratie zien burgemeesters
onder anderen toe op de integriteit, de rechtmatigheid en de zorgvuldigheid van het gemeentelijk beleid. En
ze hebben ook een bijzondere verantwoordelijkheid als beschermer van grondrechten. Om die
staatsrechtelijke rol goed te kunnen vervullen is het essentieel dat burgemeesters een zekere afstand bewaren
ten opzichte van de politiek en de partijpolitiek. In geval van conflicten, botsende inzichten of gespannen
situaties, wordt er van de burgemeester een eigenstandig handelen verwacht, en dat stelt eisen aan degene
die zich geroepen voelt om het ambt van burgemeester te vervullen. Men krijgt niet alleen te maken met de
verbindende rol van burgervader, maar ook met de grenzen stellende rol van hoeder van de rechtstaat, en dat
vereist stevigheid en het kunnen omgaan met institutionele eenzaamheid. U gaf tijdens de
profielschetsvergadering terecht aan dat juist in een klein dorp de positie van een burgemeester soms
eenzaam kan zijn, en behalve zelfstandigheid en kundig handelen van de burgemeester vraagt dit ook ruimte,
vertrouwen en steun van uw raad. Het belang van gemeentelijke samenwerkingsvormen en de regio neemt
toe om een hoog voorzieningenniveau te kunnen blijven garanderen. Voor veel inwoners zijn goede

busverbindingen of een ziekenhuis in de nabijheid van groot belang, en dat betekent dat van de burgemeester
verwacht mag worden dat hij in het belang van de eigen inwoners ook aandacht heeft voor het regionaal
belang, zeker gelet op de opgave die deze regio heeft om de bestuurskracht te versterken. Maatschappelijke
thema’s houden zich ten slotte niet aan gemeentegrenzen. En denk behalve aan mobiliteit en
werkgelegenheid bijvoorbeeld ook aan de brandweerzorg of de gezamenlijke strijd tegen criminaliteit of aan
de woningbouwopgave. De gemeente Laren ligt geografisch in een gewilde woonomgeving, en als de
criminaliteit en de woningbouwopgave gemeentegrenzen overschrijdend zijn, wat zij zijn, dan moet ook de
aanpak daarvan dat zijn. Laren maakt behalve van de Gooi- en Vechtstreek ook onderdeel uit van de MRA, de
Metropool Regio Amsterdam. Dat is een belangrijke regio van Nederland, waarin welvaart en welzijn van de
inwoners in sterke mate van elkaar en de onderlinge samenwerking afhankelijk zijn. In een democratische
Rechtstaat, dames en heren, staat de mening van de inwoners voorop. Die is, of zou in belangrijke mate
moeten zijn, richtsnoer voor elke bestuurder en volksvertegenwoordiger. En de Larense gemeenschap wordt
gekenmerkt door mondige inwoners. De waardering voor uw inzet als volksvertegenwoordiger wordt soms
overschaduwd door de luide stem van een enkele criticus. Uiteraard gaat ook in een democratie soms wat mis
en zijn vraagtekens gemakkelijk gesteld. Als die houding echter ontaardt in cynisme richting het politieke
bestuur, dan vind ik dat onterecht, want uw inzet voor de publieke zaak, of het nu gaat over doornemen van
vuistdikke dossiers of in het gesprek gaan met belanghebbenden, verdient algehele waardering. Uw voorzitter
heeft daarbij ook taak om uw vergaderingen netjes en respectvol te laten verlopen. De
vergaderingenvoorzitter, de burgemeester, is ook nog eens een gewoon mens. Dat wordt in de bejegening van
burgemeesters door omwonenden inwoners soms wel eens vergeten. Terwijl de burgemeester, als hij
bijvoorbeeld een evenement verbiedt omdat de vergunningen niet in orde zijn, gewoon op een
verantwoordelijke manier zijn werk doet, ongeacht of een besluit of maatregel van het Rijk afkomstig is of
door eigen medewerkers, of in collegiaal verband genomen is. De burgemeester blijft altijd het zichtbare
boegbeeld. Hij zal dan ook altijd voor het genomen besluit moeten staan, ook als dat soms weerstand oproept.
Maar gelukkig, als Noord-Hollandse burgemeester sta je er niet alleen voor. Bij zijn collega burgemeesters, ook
in regionale samenwerkingsverbanden, en ook mijn deur staat altijd open voor de burgemeesters. En zoals
aangegeven is het contact met uw inwoners van onschatbare waarde. Hun mening, hun wensen moeten
doorklinken in het beleid van de gemeente en moeten met name door de burgemeester ook gehoord en
verwoord worden. Persoonlijk contact is niet alleen van belang bij dringende incidenten, maar ook bij mooie
gebeurtenissen zoals soms een diamanten huwelijksjubileum. En dat niet iedereen zich gehoord lijkt te voelen
en betrokken lijkt te zijn in de maatschappij voel ik als een urgent pijnpunt, want iedereen die zich voor onze
democratische rechtstaat inzet en betrokken voelt, zou ernaar moeten streven dit gat zoveel mogelijk te
dichten. Democratie is uitdrukkelijk meer dan de meerderheid zijn. Iedereen moet met respect behandeld en
gehoord kunnen worden, en iedereen moet kunnen meedoen. Elke stem telt. Dat zou ook van kracht moeten
zijn buiten de vierjaarlijkse stemhokjes. U heeft dan ook nadrukkelijk gevraag om een burgemeester die in
staat is om zich in diverse kringen te bewegen, en contact heeft met mensen binnen alle lagen van de Larense
samenleving. Dan wil ik het nu even nog wat specifieker hebben over de nieuwe burgemeester, die ik
natuurlijk gedurende dit proces wat beter heb leren kennen. Dames en heren, Nanning Mol is unaniem
verkozen tot de nieuwe burgemeester van Laren. Hij studeerde Bestuurskunde, en daarna heeft hij het
Openbaar Bestuur van binnen gezien. Zo was hij persoonlijk medewerker van tweede kamer leden Charlie
Aptroot, volgens mij ook aanwezig hier vanavond, thans burgemeester in Zoetermeer. Daar Charlie.
Vervolgens Mark Rutte, onze Minister-President. Maar verder was hij onder anderen wethouder en eerste
locoburgemeester in Voorschoten, strategisch adviseur bestuurszaken en public affairs bij de Unie van
Waterschappen, en lid van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland, een bestuurlijk samenwerkingsverband
van dertien gemeenten in de Leidse regio. Nanning Mol volgt in het mooie Laren Rinske Kruisinga op, die hier
sinds september 2017 waarnemend burgemeester was, en deze taak prima heeft volbracht. Integer,

verbindend en afhankelijk herkenbaar en stressbestendig, bestuurlijk sensitief. Het zijn enkelen van de
kwalificaties uit de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Nanning Mol voldoet volgens mij daaraan. Hij
onderkent dat het burgemeesterschap geen baan is maar een bestaan, en zich … hij is ervan zich bewust dat
hij het ook niet in zijn eentje kan doen. Wij hebben daar in de sollicitatieprocedure ook nadrukkelijk aandacht
aan besteed. Samen met zijn partner Erwin komt Nanning hier wonen en leven, aan de Kerklaan, als ik het
goed heb gelezen. Hij is aimabel, doelgericht, communicatief en analytisch sterk. Het is een aardig persoon en
met veel genoegen ben ik dan ook naar uw raad gekomen om hem te beëdigen. Maar wat u waarschijnlijk niet
wist is dat het ook een amateurdocent is. Als u ooit bij Nanning en Erwin gaat eten, en ze schijnen echt goed te
kunnen koken – ik heb mezelf al uitgenodigd- dan is de kans groot dat na het hoofdgerecht het college van
start gaat. Il viaggio a Reims, cavalleria Rusticana, waar ik persoonlijk heel veel mee heb. Rosenkavalier en alle
top opnames die daarvan bestaan, u raadt het al: een voorliefde voor de opera, en echt ook een voorliefde
voor kunst en cultuur. Dames en heren, ik hoop dat Nanning Mol en Laren samen een succesvolle en plezierige
tijd tegemoet gaan, en ik feliciteer u beide met uw keuze voor elkaar. En ik wens u samen veel succes. En dan
gaan we nu over tot het officiële gedeelte van de bijeenkomst; het afleggen van de eed en belofte. Ik wil
Nanning Mol verzoeken om hier naar boven te komen. Ik neem aan dat we het hier in het midden van het
toneel mogen gaan doen.
De heer Van Dijk: Voorzitter, ja. Nanning Mol. U bent bij Koninklijk Besluit van 4 september 2019 met ingang
van 30 september 2019 benoemd tot burgemeester van de gemeente Laren. Door na mij te bevestigen met de
woorden: dat verklaar en beloof ik, legt u in handen van de commissaris van de koning, ter voldoening aan
artikel 65 van de Gemeentewet de volgende belofte af: ik verklaar en beloof dat ik om tot burgemeester
benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of
gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks
noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik verklaar en beloof dat ik
getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen, en dat ik mijn plichten als burgemeester naar
eer en geweten zal vervullen.
De heer Mol: Dat verklaar en beloof ik.
De heer Van Dijk: Gefeliciteerd.
De heer Mol: Dank u wel.
De heer Van Dijk: De foto … handtekening zetten dan is het officieel.
De voorzitter: Altijd een mooi moment. Van harte gefeliciteerd.
De heer Mol: Dank u wel.
De voorzitter: Burgemeester Mol.

5.

Toespraak genodigden
De voorzitter: Dan gaan we nu over tot de toespraken. Ik wil hierbij graag als eerste de voorzitter van de
vertrouwenscommissie, mijnheer Van der Zwaan, het woord geven. Mijnheer Van der Zwaan. Kunt u zich naar
het katheder begeven.
De heer Van der Zwaan: Geachte onze nieuwe burgemeester, mijnheer Nanning Mol. Geachte commissaris
van de koning in de provincie Noord-Holland, mijnheer Van Dijk. Geachte kabinetschef, mijnheer Dalenoord.
Geachte aanwezigen. Ik wil u graag iets vertellen over de procedure die moet worden gevolgd bij de
benoeming van een nieuwe burgemeester. Ik wil daar verwijzen naar de circulaire van Ministerie Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 september 2017, meer dan 23 bladzijden, en naar de handreiking van
hetzelfde Ministerie, versie 2016, van maar liefst 104 bladzijden. Eind november 2018 ontving de gemeente
Laren een brief van de provincie met de mededeling dat de provinciale arhi-procedure was beëindigd. Gevolg
hiervan was dat er voor Laren een vacature moest worden geopend voor een nieuwe burgemeester. In
december 2018 zijn de fractievoorzitters uitgenodigd voor een bespreking in Haarlem eind januari 2019,
inzake de procedure hiervoor. Begin januari kwamen de fractievoorzitters bij elkaar en begonnen aan de
profielschets burgemeester van Laren. Wij zijn daar enorm ondersteund door onze griffier. In januari hebben
wij diverse mensen gesproken, waaronder de voorzitter van de regio Gooi- en Vechtstreek, een Officier van
Justitie, de directeur van regio Gooi- en Vechtstreek, de gemeentesecretaris van Laren, alsmede de toen
zittende burgemeester Rinske Kruisinga. Ook deden wij aan de bevolking van Laren een oproep in het Laren
journaal voor suggesties die konden worden meegenomen bij het opstellen van de profielschets. Tijdens ons
gesprek met de commissaris en kabinetschef eind januari konden wij melden dat wij als
vertrouwenscommissie in oprichting het concept van de profielschets vrijwel klaar hadden. In de openbare
raadsvergadering van maart 2019 hebben wij in het bijzijn van de commissaris en de kabinetschef het
raadsvoorstel vaststelling profielschets met de raad besproken. Tevens heeft de raad de
vertrouwenscommissie het mandaat verstrekt voor de verdere procedure. De vertrouwenscommissie heeft
wethouder Van Hunnik gevraagd als adviseur van de commissie deel te nemen, en de gemeentesecretaris,
mijnheer Kolhorn, als vervangend secretaris van de commissie. Na de publicatie van de vacature heeft de
commissaris alle brieven van de kandidaten ontvangen en is ze aan het werk gegaan. Op 29 mei is de
vertrouwenscommissie in Haarlem ontvangen door de commissaris en de kabinetschef. Wij ontvingen toen
een overzicht van de kandidaten die gereageerd hebben op de opengestelde vacature. In die bijeenkomst is
besloten welke kandidaten uitgenodigd zouden worden voor een gesprek. Als voltallige
vertrouwenscommissie hebben wij in die tussenliggende periode heel hard gewerkt aan de voorbereiding van
die gesprekken. Vervolgens hebben wij ergens in Nederland over meerdere dagen verdeeld de kandidaten
ontvangen en gesproken. Alle gesprekken werden door de commissie als zeer prettig ervaren. Na de eerste
ronde hebben wij al onze bevindingen gedeeld. Er bleken geen ver uiteenlopende meningen te zijn. We
hebben toen de keuze gemaakt voor die kandidaten die voor een tweede gesprek uitgenodigd zouden
worden. Die beslissing was unaniem. Na de tweede ronde hebben wij onze keuze gemaakt. De uiteindelijke
keuze werd door de voltallige commissie unaniem gemaakt, hetgeen in de praktijk kennelijk een bijzonderheid
is. Op 26 juni heb ik als voorzitter van de vertrouwenscommissie samen met onze voortreffelijke griffier het
verslag van bevindingen met de commissaris en de kabinetschef besproken. Op 3 juli hebben wij in een
besloten raadsvergadering de gemeenteraad van Laren onze voordracht toegelicht. De aanbevelingen van de
vertrouwenscommissie; het voordragen van mijnheer Nanning Mol, is toen unaniem aanvaard. Gedurende het
hele proces verdwenen de onderlinge politieke verschillen en stond er een eensgezindheid. Dat moeten wij
vasthouden. Ik wil mijn medecommissieleden, adviseurs en griffier bedanken voor hun enorme inzet. We zijn
gelukkig met het verloop van de hele benoemingsprocedure, maar nog meer met de uitkomst daarvan. Wij

danken de heren Van Dijk en Dalenoord voor de ondersteuning waar nodig. Wij wensen mijnheer Nanning Mol
samen met zijn partner, mijnheer Erwin Lunshof, een heel gelukkige tijd in Laren toe. Wij hebben er erg veel
vertrouwen in. Succes.
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Van der Zwaan. Als volgende spreker nodig ik de voorzitter van de regio
Gooi- en Vechtstreek, mijnheer Broertjes, uit op het podium te komen en achter het katheder plaats te
nemen. Mijnheer Broertjes, aan u het woord.
De heer Broertjes: Zeer geachte raad, dames en heren, drie keer is scheepsrecht. Ik sta nu in een vrij korte tijd
al voor de derde keer in deze prachtige zaal. Misschien wel de mooiste zaal van Nederland. De eerste keer bij
het vertrek van Elbert Roest, en dat viel gelukkig in goede aarden. Aan het begin van het jaar als
regiovoorzitter. Dat ging ook redelijk. Nu hoop ik maar dat de derde keer dat ik hier sta dat ook tot een goed
einde te brengen. Tijdens een klein, intiem afscheid van Rinske Kruisinga ongeveer 4 weken geleden, waar alle
burgemeesters aanwezig waren uit de regio, namens wie ik ook spreek; nou ja, dat is altijd lastig bij ons of alle
woorden precies kunnen verifiëren, maar ze zitten daar, dus ze houden me scherp in de gaten; liet zij zich
ontvallen dat de regio Gooi- en Vechtstreek – Rinske is er ook dus ze kan me corrigeren als het niet waar is wat
ik zeg – niet per se lastig is. Dat is een opmerkelijke uitspraak, want het beeld is anders helaas. Lage gunfactor,
lastige bestuurscultuur, kortom: Gooi- en Vechtstreek, het woord zegt het al. Rinske zei dat de feiten anders
zijn, want het DNA van deze streek is ook samenwerken en dingen regelen met elkaar. Sociaal domein is daar
een goed voorbeeld van, wat we de afgelopen jaren uitstekend gedaan hebben met elkaar. En zo zijn er nog
een paar voorbeelden, maar die ben ik nu even terug. Oh ja, de achttien min alcoholaanpak dat doen we ook
regionaal, en daar zijn we redelijk succesvol in. Rinske is een optimistisch bestuurder met een lange staat van
dienst; Gedeputeerde Noord-Holland, en ook tijdelijk burgemeester geweest in Gooische Meren maar toen
nog Bussum, in 2014-2015. Dus zij wist waar ze aan begon in Laren. En zij zei op haar afscheidsbijeenkomst dat
zij Laren ervaren heeft als een warm bad. Alhoewel het ook nog wel een leuke anekdote was die ze daarna zei,
dat na twee jaar ze iemand aan de deur kreeg, en die belde: is Elbert Roest ook thuis? Ik hoor geen
tegenspraak, dus ik denk dat ik … Laren is natuurlijk ook erg individualistisch, laten we daar niet omheen
draaien. Geen ruzie met de buren, maar liever met de gemeente die niet handhaaft; advocaten genoeg in de
buurt. Nanning Mol, welkom. Ik sta met je rug naar je toe, maar dat is nou eenmaal zo gegeven, maar dat is
niet de bedoeling. Welkom in de welvarendste regio van Nederland, en het mooiste dorp, Laren, van de regio.
Maar ik was er nog niet, want ik wou ook nog zeggen: en de groenste gemeente van de regio. Ik zou u wel
willen als raad in Hilversum eigenlijk, want daar wordt nooit voor mij geklapt, dus dat … dat kunt u volgen in
de krant. Maar Nanning, er liggen vele opgaven, en ik hoop waarachtig dat we daarmee samen aan de slag
gaan, en samen bedoel ik dan echt met de zeven burgemeesters in de regio. En we zijn heel blij met jouw
komst, want je bent jong en je bent ambitieus. Mijn rol is de afgelopen acht jaar vooral geweest om de sfeer
een beetje goed te houden; om de humeuren een beetje te temperen; om de voortgang te bewaken; om het
tempo erin te houden, want daar ben ik erg van, en anders commissaris van de koning wel, want die belt me
dan op of hij iets kan spreken over hoe dat in die regio toegaat, en over de, nou ja … de burgers erbij te
betrekken bij datgene wat we doen. Dat is mijn rol, en als je me daarmee wil helpen de komende jaren dan
ben ik je daar zeer dankbaar voor. Wat ik gelezen heb is dat je als wethouder in Voorschoten eigenlijk niet
anders gedaan hebt. Ik vind het een heel goed signaal dat je aan de Kerklaan gaat wonen, en niet in die
prachtige ambtswoning die Elbert Roest heeft nagelaten, want voor je eigen huishoudboekje is dat zeer
ongezond, want ik las in de krant: in juli was het nog 3 ton, zei Ton Stam, dat er verbouwd moest worden,
maar vorige week las ik dat het al 6 ton is, dus ik weet niet wat er hier allemaal aan de hand is in Laren, of het
zijn de prijzen van de huizen, maar dat klopt niet helemaal. Dus ik denk dat het heel verstandig is dat je een
ambtswoning neemt voor de kleine luiden in de Kerklaan. Lieve mensen, ik moet u iets bekennen, en gelukkig

is de commissaris mij voorgegaan, want ik zat er een beetje mee; ik vond het een beetje gênant, maar mij was
inderdaad op verzoek gevraagd of ik een bijdrage wilde leveren aan een profielschets. En ik had toen weinig
tijd - in Hilversum gebeurt nog wel eens wat waar je energie naartoe gaat - en ik dacht: weet je wat, ik schrijf
het op. En ik ben dus degene die heeft geschreven dat je met mes en vork moet kunnen eten. Ik zeg het maar
eerlijk, maar ik vond hem zo leuk en baldadig dat ik dacht: ik schrijf hem gewoon op, want een zekere
beschaving is Laren natuurlijk wel mee gediend, en van gediend ook vooral. Nou, volgens mij zit dat wel goed.
Ik krijg een com… ik krijg een ja, dus dat is het probleem niet. Dat was mijn eerste vereiste kwaliteit; een
burgemeester van Laren moet met mes en vork kunnen eten. Maar hij … want u vergist; u lacht er wel om,
maar ik geef het u te doen. Dan een goede netwerker, dat is het tweede. Ik weet niet hoe dik jouw balboekje
is, maar daar gaan we het nog over hebben, maar dat is wel belang. Hij moet zich staande kunnen houden; hij
of zij moet zich staande kunnen houden tussen juristen en … ja, ik heb hier staan, maar ik durf het bijna niet
uit te spreken: en grote ego’s, maar het is ook wel een beetje waar. Laren heeft er wel soms last van. En ten
vierde kwalificatie: samenwerken met de regio en met mij. Ik bedoel dan Hilversum. En dat is soms best lastig,
weet ik uit ervaring. En de vijfde kwalificatie is: flexibel zijn, aimabel en niet te oud, want dat ben ik al. Dat had
ik dan opgeschreven. En wat krijgen we te horen: Nanning is een snelle denker; hij is een enthousiast persoon;
hij is een goed bestuurder; hij is scherp; hij is humorvol, en het is gewoon een fijne vent. Dus ik heb niks te
veel gevraagd. Dank je wel. Involved en committed, dat zijn volgens mij de twee woorden die er bij jou van
toepassing zijn. Involved en committed, en goed gekleed, want dat is in Laren ook belangrijk. Anders hebben
ze hier wel goede winkels waar je goede kleding kan kopen, want het is niet alleen het groenste dorp en het
mooiste dorp, maar het is ook het chicste dorp van het Gooi. Dames en heren, de agenda van die nieuwe
burgemeester, daar heb ik me wel eens zorgen over gemaakt, want nou ja, is dat nou wel in orde? Heb je
genoeg om handen straks? Want volgens dezelfde Rinske Kruisinga heeft Laren … en mijnheer Roest zei het
net ook nog: is het in Laren allemaal hartstikke goed voor elkaar. Dus wat is er nou precies te doen? Nou, ik
heb gelezen in de krant, vergeef me als bron, maar dat in Voorschoten en Laren wat dat betreft vrij identiek
zijn. Ook daar hebben ze een zwembad waar gedoe over is en is er een BEL-achtige constructie waar veel
energie naartoe moet gaan, dus wat dat betreft, Voorschoten en Wassenaar daar heb je een goede leerschool
gehad. Maar ik wil je toch wel een waarschuwing geven, want de afgelopen maand was het even zonder
burgemeester. En ik heb weer de krant alleen kunnen volgen en het politieke debat ging behoorlijk tekeer. Als
de baas van huis is, wat is het woord dan; piepen de muizen geloof ik. Maar het ging over het
doelgroepenvervoer in de regio waar Laren niks voor voelde. Het ging over het nieuwe gebouw van het Rosa
Spier Huis waar gedoe over was. Het ging over de RES: Regionale Energie Strategie, wat toekomstmuziek zou
moeten zijn, ook voor het groenste dorp. En over de hockeyclub: LMH, de beroemde hockeyclub die financiële
problemen heeft. Dus ik zag toch wel een aantal dingen op jouw bordje komen, waarvan ik denk: beste
Nanning; orde, orde, lijkt mij een woord dat je hier regelmatig moet gaan gebruiken wil het Larense huis niet
het Londense huis worden, want we weten wat daarvan komt. En vergeet één ding niet. Het was ook van
Rinske haar laatste interview in de krant een maand geleden, een punt van zorg; van grote zorg. Onderschat
niet de belangrijke taak die je als burgemeester hebt. Ik weet niet of de commissaris het net genoemd heeft,
maar ik wou het dan toch nog even noemen: de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Dat is toch
het eerste waar wij als burgemeesters voor in de boeken staan, en dat is geen sinecure, en ook Laren heeft dat
echt nodig. Dus wat mij betreft: de harde kreet van Rinske onderstreep ik. Daar moet veel energie en
aandacht aan komen: blauw op straat en zorgen dat het hier een nette gemeente blijft. Ik wens je daar heel
veel succes bij, en heel veel plezier ook vooral, geniet er ook van. Dat zegt mijn vrouw regelmatig als ik het
huis uit ga met een somber gezicht: geniet er ook van. Soms vergeet je dat wel eens als je ziet wat je allemaal
aan ellende op je bureau krijgt. Laat je daar niet door ontmoedigen. Ik heb een cadeautje voor je
meegenomen. Misschien heb je het al: de laatste Gooische Tam Tam. Gooischer bestaat niet, dus laat het
goed tot je doordringen. Heel veel succes.

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Broertjes.
6.

Overhandiging ambtsketen en voorzittershamer
De voorzitter: Dan zijn we nu aangekomen bij nog een plechtig moment: de overdracht van het
onderscheidingsteken, zijnde de ambtsketen van de gemeente Laren. Mijnheer Calis, mag ik u als
locoburgemeester verzoeken achter het katheder plaats te nemen? Of hier. U had ook eerst nog een speech
neem ik aan? Ja, dus achter het katheder, alstublieft.
De heer Calis: Heb ik daar mijn best gedaan voor een praatje en … Geachte commissaris van de koningin van
Noord-Holland, commissaris van de koning in Friesland, een keur aan burgemeesters, collega’s uit de regio,
Hilversum, Weesp, Gooische Meren, Wijdemeren, de burgemeester uit Voorschoten en enkele wethouders uit
Voorschoten en gemeenteraadsleden, burgemeester uit Zoeterwoude, Noordwijk, Zoetermeer; van harte
welkom in Laren. Inwoners van Laren, zeer welkom. Familie en vrienden van Nanning, zijn partner Erwin,
waarde Nanning. Het is luilekkerland. Ik denk dat ik er maar voorgoed ga wonen, schreef Anton Mauve aan
zijn vrouw Arriëtte bij zijn eerste bezoek aan Laren in 1882. Luilekkerland, een dorp waar het goed toeven is,
dat bruist van activiteiten en gemeenschapszin met zeer, zeer veel vrijwilligers op allerlei gebied. Vrijdagavond
twee weken geleden zette Laren haar vrijwilligers in het zonnetje met een vrolijke avond in het Brinkhuis, het
gemeenschapshuis hier aan de Brink, met een avond vol zang en dans en leuke voordrachten. Een van die
voordrachten werd verzorgd door de bekende historicus Herman Pleij. En Herman Pleij zette vrijwilligerswerk
even in een context. En die zei: ja, je doet eigenlijk vrijwilligerswerk omdat je je daardoor jezelf zo’n goed
mens gaat voelen. Maar daarna ging hij over naar een vergelijking tussen verschillende religiën, met name de
religiën met het boek, zoals dat heet: het Christendom, Jodendom en de Islam. En die zei: daaruit blijkt toch
wel dat wij ons zeer willen inspannen in dit ondermaanse, en dus ook met vrijwilligerswerk, om daar in het
hiernamaals de vruchten van te plukken. Toen haalde hij ook aan dat in de sociale beweging, en hij refereerde
vooral naar Domela Nieuwenhuis, die zei van: hij kon niet naar een verjaardag komen, want het paradijs stond
elk ogenblik op het punt van uitbreken. Wat kan gebeuren is, hoog zelden is dat het geval, dat een enkele
sollicitatie al een paspoort is tot het binnentreden van het paradijs. Ik ga weer even terug naar Anton Mauve
die aan Ariëtte schreef: het is aandoenlijk mooi hier van een fijnheid van lijnen. Een lieflijke poëzie straalt uit
alles: binnenhuizen, wegen, akkers, bosjes, en de mensen, mijnheer Broertjes, de mens is van de liefste soort
dat te bedenken is. De kunstenaars die naar Laren trokken: Mauve, Hart Nibrich, Co Breman, Hein Kever,
noem ze allemaal maar op, die vonden daar niet alleen veel inspiratie voor hun kunst; ze werden vooral
hartelijk ontvangen. Gastvrijheid, tolerantie, je wordt genomen voor wie je bent. Mensen in Laren accepteren
anderen in hun eigenwaarde, en dat zit in het DNA van de Larense gemeenschap. Toen enkele jaren geleden
honderd asielzoekers moesten worden opgevangen in het Gooi werd er veel gepraat, maar in Laren ging men
aan de slag, en binnen een dag was er opvang gerealiseerd in een grote sportzaal. Sceptische omwonenden
gingen er maar eens een kijkje nemen; kwamen de volgende dag terug als vrijwilliger om ze te helpen daar. De
gemeenschapszin is groot; de afstand tussen inwoners en gemeentebestuurders klein. De deur van de Larense
burgemeester staat altijd open en het telefoonnummer van de wethouder staat bij veel mensen in hun
mobiel. Diezelfde gemeenschapszin staat mijn idee ook voor kwaliteit van leven, en dat was het light motief
voor Larens wens om zelfstandig te blijven. Dat heeft de provincie en Laren weleens een paar keer tegenover
elkaar gebracht. Maar hier mag ik toch graag dokter de Frankrijker citeren, die in 1962 schreef: een erfgooier
is nu eenmaal niet iemand die men op de tenen moet gaan staan, in casu in zijn rechten tekort moet doen.
Dan verzet hij zich hevig en toont zich zo lang koppig en onhandelbaar totdat hij verkregen heeft waar hij zijn
… wat hij zijn recht acht. De erfgooiers, moet u weten, zijn de oorspronkelijke bewoners; de boeren van het
Gooi die van Floris Vijf het gebruiksrecht van de Gooische gronden hadden gekregen, van waaruit daarna het

Gooisch natuurreservaat is ontstaan. Ik zal nog even de erfgooier voor u typeren: als er op de
ledenvergadering van de erfgooiers een bestuursvoorstel over gestemd moest worden, dan zei de Larense
boer: ik ben teugen. Maar waarom ben je dan teugen? Omdat ik er niet voor ben. Met de huidige uitdagingen
voor Laren is er niet langer plaats voor het uit de pas lopen van provinciaal en lokaal bestuur. Onze belangen
lopen parallel, zelfs op nationaal en internationaal niveau. We zullen moeten samenwerken om de nodige
stappen te kunnen zetten voor bijvoorbeeld reductie van de CO2-uitstoot en opwekking van duurzame
energie. In de regio Gooi en Vecht gaan gemeenten meer en meer samenwerken, en we hebben een
gezamenlijke agenda opgesteld om te werken aan bereikbaarheid, duurzaamheid, een aantrekkelijk woon- en
werk klimaat, versterking van het sociale domein en de afspraak om een gezamenlijke omgevingsvisie te
maken. We worstelen nog in de regio met de te kiezen bestuursvorm. Voor de samenwerking … welke vormen
van zogenaamd governance zijn hier nou ideaal om te zorgen dat al die verschillende gemeenten toch het
gevoel hebben van democratische legitimiteit van besluiten die voor de regio genomen worden. Wij kijken
daarbij graag naar de provincie die ook ervaring heeft met andere regio’s, en zelfs ook het Ministerie van
Binnenlandse Zaken om ons hierin te adviseren. Graag wil ik besluiten, als ik hem kan vinden, met een gedicht;
een gedicht dat door Gerard Beentjes. Gerard is de ongekroonde dichter van Laren. Ik mocht er even bij
vertellen dat hij gister net een nieuwe bundel heeft gelanceerd; dus spoedt u allen naar de boekenwinkel.
Maar speciaal voor vanavond heeft hij het volgende gedicht geschreven: welkom burgemeester. U boft dat u
burgemeester van Laren wordt, want hoeveel dorpen vindt u in dit kikkerland met een huis als het kloppend
hart aan De Brink, met een eeuwenoud kerkje en een basiliek. U boft. U koopt hier meel bij een korenmolen
en loopt langs een levend schilderij van schapen. U vindt hier damesmode en herenhockey en ziet aap en mol
bij de denker van Singer. U boft. De mensen hier zijn trots op hun dorp, van liefde en lef, waar ze elk jaar uit
volle borst in processie het Johanneslied zingen, waar de lente begint als het ruikt naar poffertjes. U boft. U zit
straks in het wit bij een dorpsdiner, en geniet naam en faam van een kunstenaarsdorp. Uw vriend boft.
Iedereen gunt hem zijn Larense Blond, een biertje gebrouwen met gerst van hun grond. Er blijft één maar:
mensen van Laren verlangen geen jobhopper, geen dienst- of borstklopper, nee, liever een burgervader, een
mensenmens die bij je op de koffie komt als het nodig is. Waarde Nanning en Erwin, wees welkom in ons
mooie dorp. Laren zal jullie graag in zijn armen sluiten. In Laren wordt Heineken een stuk hoger aangeslagen
dan Grolsch of Bavaria, dus dat zit al goed voor Erwin. Ik wil nog benadrukken dat het college, mijn
wethoudercollega’s zitten daar aan de overkant van de tafel, dat wij uiteraard alle vertrouwen hebben in de
kandidaat die door de raad is uitgekozen om het college aan te voeren. Blaricum heeft John de Mol, maar wij
hebben nu Nanning Mol.
De heer Mol: Dank je wel. Dank je wel, fantastisch.
De heer …: ‘…’
De voorzitter: Staat u goed. Nu wil ik als waarnemend voorzitter van de gemeenteraad Laren nog enkele
woorden tot onze nieuwe burgemeester richten. Mijnheer Mol, namens de gehele gemeenteraad van Laren
heet ik u als kersverse burgemeester van harte welkom in ons fantastische dorp; een van de oudste dorpjes in
het Gooi, waar u zich ongetwijfeld samen met uw partner heel snel thuis zal voelen. Laren is klein genoeg om
heel snel ingeburgerd te raken en met veel burgers direct in contact te komen. En wij zijn ervan overtuigd dat
ook bij u de liefde voor het unieke dorp Laren al snel in de genen gaat zitten, net zoals bij ons allemaal. Mag ik
u verzoeken te gaan staan? Geachte burgemeester Mol. Ik geef u nu met veel plezier en in het volste
vertrouwen de hamer als teken van het voorzitterschap van Laren. Alstublieft.
De heer Mol: Voorzitter, dank u wel. Ho, dank je wel. Prachtig.

7.

Toespraak nieuwe burgemeester
De voorzitter: En dan geef ik u nu het woord om als eerste officiële daad als burgemeester, vanaf de
voorzittersplaats, uw installatierede uit te spreken.
De heer Mol: Dank u wel.
De voorzitter: Dan leg ik de hamer weer hier neer. Alstublieft.
De heer Mol: Ho …
De voorzitter: Maakt niet uit. Laat maar zitten. Stoelendans …
De heer Mol: Mijnheer de commissaris van de koning, mijnheer de kabinetschef, geachte afgevaardigden,
leden van de gemeenteraad, collegeleden, burgemeesters, buren uit de regio, hulpdiensten, griffie en
ambtelijke organisatie, oud-collega’s, vertegenwoordigers uit Voorschoten, familie, vrienden en alle inwoners
van Laren, en in het bijzonder mijn voorgangers: Rinske Kruisinga en Elbert Roest. Wat een warm welkom voor
mij en mijn partner Erwin vanavond. De eerste regel van mijn sollicitatiebrief luidde: wie door Laren wandelt
wordt gewoon meteen gelukkig. En toen ik die regel schreef had ik niet durven dromen dat ik hier vanavond
voor u zou staan, en dat ik als trotse burgemeester vanaf vandaag, net als alle andere inwoners, mag spreken
over ons dorp. Wij zijn hier op een geweldige locatie: Het Singer. Hier hangen werken van natuurschilders en
e
impressionisten die eind 19 eeuw naar Laren trokken en zich hier door de natuur en het leven lieten
inspireren. Net zo belangrijk als wat zij Laren brachten is wat zij hier vonden: een idyllisch dorp, verscholen
tussen heuvelachtige heidegronden. Maar wie hun werken goed bestudeert ziet dat het leven hier toen niet
makkelijk was. Zoals mijnheer Calis al zei: Laren is een van de oudst bebouwde plekken van dit gebied; een
Brinkdorp. De boeren in dit gebied waren erfgooiers. Zij kregen in de dertiende eeuw van Graaf Floris de Vijfde
de gebruiksrechten over de woeste onontgonnenheden in het Gooi; mooie maar moeilijke grond, waar
doorzettingskracht voor nodig was om van te kunnen leven. En niet alleen de grond was moeilijk: de
erfgooiers hebben door de eeuwen heen veel strijd gevoerd met het bevoegd gezag over het gebruik van de
grond. Daar krijg je wel een stevig karakter van. En aan het eind van de negentiende eeuw stapten in het dorp
van de zelfbewuste erfgooiers ineens ook eigenzinnige kunstenaars rond, en wie het boek van Lien Heyting
over Laren en Blaricum leest - de wereld in een dorp - weet dat beide vrij harmonieus met elkaar omgingen.
Niet verwonderlijk, want ze hadden wel iets gemeen. Je hoefde hen echt niet te vertellen hoe de wereld in
elkaar zat. En zo werd een boerendorp ook een kunstenaarsdorp: zelfbewust en veelkleurig. En alle nieuwe
bewoners die later volgden hebben deze kernwaarden omarmd. In de profielschets voor de nieuwe
burgemeester staat dat Laren zich kenmerkt door een balans tussen respect voor de geschiedenis, de tradities
van het dorp en de eisen van deze tijd; dat Laren groen en veilig is, kunstzinnig, en een rijk verenigingsleven
kent, en dat de burgemeester affiniteit met deze eigenschappen en de kleinschaligheid van Laren moet
hebben. Ik wil verdergaan dan affiniteit. Het zijn eigenschappen die je als burgemeester beet moet pakken. In
mijn sollicitatiebrief en in de gesprekken met de vertrouwenscommissie heb ik hier uitgebreid bij stilgestaan.
Onze kracht is dat alles wat wij doen past in de historische lijnen en waarden van ons dorp. De schoonheid,
onze natuur en kleinschaligheid zijn in alles herkenbaar. Onze saamhorigheid is overal voelbaar. Het grootste
bezit van Laren dat zijn wij zelf; de inwoners; een hechte gemeenschap waar ik mij vanuit mijn oorsprong bij
thuis voel. Ik mag uw burgemeester zijn. Ik ben ook een dorpsjongen, en ik kom uit een dorp veel kleiner dan
Laren, maar net zo hecht. Ik ben de jongste uit een gezin van vier en mijn ouders stonden midden in de
samenleving, en wij groeiden op in een gelukkige en veilige omgeving waar mensen voor elkaar klaar stonden.
Hun gezin is met aanhang en kleinkinderen inmiddels 19 man en vrouw sterk, en bijna iedereen woont nog bij

mijn vader en moeder in de buurt. Vanavond zijn ze allemaal aanwezig, en ze vinden Laren met ruim 11.000
inwoners eigenlijk best groot. Ik vind de kleinschaligheid van Laren geen hindernis, maar een
prachteigenschap. Als we het goed doen kan Laren met alle uitdagingen van haar kleinschaligheid een kracht
maken, want de Laarders koesteren elkaars nabijheid en hebben altijd een sterke samenleving gekend.
Geloofsgemeenschappen die de samenleving verbonden en dat nog steeds doen; de Sint-Jansbasiliek en de
Johanneskerk zijn herkenbare en levende plekken van samenkomst; een broeiend verenigingsleven met een
van de bekendste hockeyclubs van Nederland; veel vrijwilligers die zich inzetten voor het dorp en voor
bewoners die hulp nodig hebben; en een fantastisch horeca- en winkelaanbod met geweldige ondernemers
die ervoor zorgen dat dit dorp leeft en bruist. Die zijn voor onze toekomst cruciaal. De samenleving verandert:
we worden ouder; gemeenten krijgen steeds meer taken op het gebied van zorg en welzijn, en die organiseren
we met minder geld dan voorheen; het klassieke bejaardentehuis bestaat niet meer, en we wonen langer in
het huis waar we onze kinderen hebben grootgebracht; meer jeugd doet een beroep op hulp; de zorgkosten
stijgen aan alle kanten en de gemeenten hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Deze karavaan
trekt aan Laren niet voorbij, maar juist in die wetenschap biedt een hechte samenleving tal van oplossingen.
Laren is namelijk één huis met veel huiskamers en plekken waar mensen elkaar vinden en genieten van het
dorp, waar sportclubs voor jongeren een tweede familie zijn en ouderen niet hoeven te vereenzamen, maar
elkaar juist ontmoeten bij schilderles of de kaartclub. En dan is ook gezonde bedrijvigheid van belang, zodat
we in eigen dorp boodschappen kunnen doen en ondernemers hebben die activiteiten en verenigingen
ondersteunen. Iedereen is nodig om ons dorp bruisend te houden. Met elkaar maken we Laren, en daar wil ik
mij als burgemeester met ziel en zaligheid voor inzetten: het met u bewaken van onze sterke gemeenschap,
en onze eigen identiteit van zelfbewustzijn en veelkleurigheid, zodat wij ons verbonden voelen bij ons dorp en
ons blijven inzetten. Ik wil er met u voor zorgen dat we vernieuwing zorgvuldig vormgeven, passend binnen
historische lijnen, zodat ons dorp altijd herkenbaar blijft; dat we, als we een zelfstandig dorp willen zijn,
financieel gezond blijven en daar verantwoordelijkheid voor nemen; keuzes durven maken, want er is echt
maar één recept voor zelfstandigheid, en dat is de boel op orde hebben; en dat we meedoen in de regio, want
Laren is geen eiland. We zijn onderdeel van een omgeving waar we meepraten en meebeslissen over
economische groei, bereikbaarheid, duurzaamheid en zorg. Samen en met elkaar. Dat past bij mij. Ik ben geen
mens van de botte bijl en de scherpe randjes, ook geen mens van lekker dwarsliggen of de beuk erin. Ik ben
wel iemand die houdt van lijnen en gedeelde waarden, van respect voor elkaar ondanks geloof, geaardheid of
mening, van creatieve oplossingen, van eigen vrijheid, maar ook goed rentmeesterschap, van meedoen en
schouders eronder, van vrolijkheid en luidkeels sinterklaasliedjes meezingen, en ik houd van mensen die eerst
kijken of ze zelf of met elkaar een probleem kunnen oplossen en niet meteen naar de gemeente wijzen. Dit is
wie ik ben en wat ik meebreng, en vanuit deze eigenschappen wil ik het burgemeesterschap invullen, en de
gemeenteraad en wethouders alle ruimte geven om de politieke koers te bepalen, waarbij ik het als mijn taak
zie ook voorbij de horizon van de volgende gemeenteraadsverkiezingen te kijken, met u de integriteit zal
bewaken, zodat u kunt vertrouwen op goed bestuur, en onze gemeentesecretaris, onze griffier en onze
medewerkers beschermen en in positie houden. Ik ben ook verantwoordelijk voor de openbare orde en
veiligheid. Daar zal ik scherp op acteren: met de politie, brandweer en buurtpreventie verenigingen waken
over uw veiligheid, en net zoals mijn voorgangers ondermijnende criminaliteit stevig zal aanpakken. Ho. Ik
kom niet alleen. Ik kom met mijn partner Erwin. We zijn al bijna zestien jaar onafscheidelijk, en hij zorgt ervoor
dat ons leven in balans blijft. Met ons mee verhuizen een hele grote cd-verzameling, veel boeken over kunst
en muziek, en heel veel kookspullen. U hoort het al: wij houden van cultuur en genieten. De kippen verhuizen
nog niet mee. Die logeren nog even bij mijn zus. We wilden eerst even peilen of u ons echt aardig vindt,
voordat onze haan zijn entree maakt. De komende weken ga ik op pad. Ik hoop dat u mij uitnodigt om kennis
te maken met uw vereniging, buurt of favoriete plek in het dorp. Ik heb heel veel zin om Laren te ontdekken.
Daar maak ik mij helemaal geen zorgen over, want de eerste kennismakingen voelden goed. De gesprekken

met de vertrouwenscommissie waren echt dialogen over de toekomst van Laren en onze uitdagingen; warm
en welkom. Nu de ambtsketen veilig op mijn borst rust durf ik u ook deelgenoot te maken van eigenschappen
die ik de vertrouwenscommissie niet heb verteld. Zo heb ik een zeer slecht richtingsgevoel in de openbare
ruimte. Ik wrijf heel vaak langs mijn neus of kriebel in mijn haar en ik heb een wiebelbeen. En als u daar tijdens
een vergadering last van krijg, vraag dan niet of ik een rondje ga wandelen, want u loopt het risico dat ik de
weg terug niet meer vind. Leden van de gemeenteraad, ik ben u bijzonder dankbaar voor uw vertrouwen. Ik
heb veel zin om met u, de leden van het college, de medewerkers en alle inwoners van Laren, ervoor te zorgen
dat we dit dorp nog beter overdragen aan de volgende generatie. Ik ben trots op het voorrecht uw
burgemeester te zijn. Laren is niet alleen een mooi dorp, het is ook een groots dorp. Erwin en ik willen vol
overtuiging onderdeel zijn van de Larense samenleving: meewerken, meedoen en meegenieten. Vanaf
vandaag worden wij elke dag hier wakker, en wat gold in de negentiende eeuw geldt onverkort in de
eenentwintigste eeuw. Net als de kunstenaars hebben wij ons thuis gevonden in Laren. Dank u wel.
Applaus
De heer Mol: Dank u.
Sluiting
De heer Mol: Ja, u weet wat er gaat komen nu, hè. Dames en heren, hierbij sluit ik de vergadering en nodig ik u
allemaal uit voor de receptie in de foyer. En ik hoop dat ik u allemaal ga ontmoeten. Dank u wel.

