TRANSCRIPT VAN DE RAADSVERGADERING VAN GEMEENTE LAREN
d.d.

1.

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter: We beginnen weer stipt. De wethouder gaat ook zitten. Mooi. We open hiermee de vergadering.
Een bijzondere vergadering, een installatievergadering. Ik heet u om tafel heen allen hartelijk welkom. Voor mij
wel allemaal bekende gezichten maar er zijn nieuwe gezichten in de context van de gemeenteraad voor de
komende zoveel jaar. Wij willen graag de agenda vaststellen. En moeten vaststellen dat de punten 4.1 en 5 te
maken hebben met de benoeming van leden raadscommissies. En aangezien nog niet alle leden zijn
voorgedragen, genoemd, verschuiven wij dus deze agendapunten. En wij doen dat ook omdat een aantal is
bekend, maar ook een aantal niet. En we willen toch in samenhang en overzichtelijk benoeming doen en ook
de beëdiging. Ik neem aan dat u ermee instemt. Ik keek even niet of u ermee instemde. Ik hoor geen
tegengeluid dus wij gaan door. Na afloop van de vergadering komt er een fotosessie, de groepsfoto en de
individuele foto’s. En dit alles ten behoeve van de gemeentelijke website, en daar wilt u zonder meer opstaan.
En dat betekent dat u niet onmiddellijk na de vergadering naar beneden gaat, naar het drankje, het hapje.
Maar dat u op deze verdieping blijft als het goed is. Heb ik dat goed begrepen? Ja. Mooi. Ik wil een kort woord
tot u richten want het is toch een bijzondere avond. En zeg ik dus, dames en heren, geachte bezoekers,
toehoorders. Gisteren heb ik gesproken over de waardering voor raadsleden in relatie tot de toenemende
taken en verantwoordelijkheden die bij gemeenten zijn gekomen. Dicht bij de burger, zoveel mogelijk
beslissingen neerleggen. Dat is op zich een goede zaak. En dat stelt eisen aan de gemeenteraadsleden en
daarop moet u zich mentaal voorbereiden. Een aantal heeft al vier jaar zich daarop voorbereid, maar een
aantal is hier ook nieuw. Wij zien het als onze taak met u een inwerkprogramma te maken, en het is gemaakt,
en de griffie is daar heel druk mee bezig geweest en daarvoor wil ik hen heel erg bedanken. En wat staat u zoal
te wachten? U moet weten wat uw kaderstellende rol is als raadslid, als het gaat om bijvoorbeeld de
gemeenschappelijke regelingen, de zogenoemde verbonden partijen. En daar hebben we er een aantal van. U
moet uw verhouding tot de ambtelijke organisatie kennen. Het klinkt saai maar u moet het wel weten. Staan er
grote veranderingen op stapel? Ja, toch wel. Die omgevingswet gaat in uw periode van betekenis worden. En
los van de veelomvattendheid van deze omgevingswet is het belangrijk dat de wet aan de voorkant van
processen al leidt tot gesprekken met belanghebbenden, inwoners en andere partijen en ondernemers. Een
belangrijk onderwerp wordt natuurlijk ook de herindeling. ‘…’. Maar u krijgt te maken met een
herindelingsontwerp en niet uit te sluiten is met een herindelingsadvies wat zal geworden gezonden aan de
minister. Technisch kunnen we met elkaar het een en ander doen, namelijk onze zienswijze geven op dat
ontwerp. Belangrijker vind ik echter dat ondanks de wrevel dat dit proces kan opleveren, u een open houding
heeft naar uw omgeving. De regio Gooi en Vechtstreek is een dynamische regio onder de rook en invloedssfeer
van Amsterdam, en dat uit zich in verkeersstromen, de druk in de woningmarkt, ook in Laren en het waarderen
van onze groene omgeving en Laren zelf door de stedeling. Maar het is belangrijk bewust te zijn dat Laren wel
zelfstandig wil blijven maar niet kan functioneren, groeien en bloeien, zonder die omgeving. We hebben voor
het Sociaal Domein een schaalgrootte nodig en zijn van huizen afhankelijk om dat vorm te geven. En dat
betekent niet dat u er niet over gaat, want u houdt uw kaderstellende en controlerende rol, maar u moet ook
het vertrouwen hebben dat de belangen van uw inwoners die zorg en verzorging nodig hebben goed worden
behandeld. En verbeteringen zijn altijd mogelijk. Bijvoorbeeld ook een gemeenschappelijke regeling het Goois
Natuurreservaat. Het beheer en onderhoud geschied met meerdere partijen. Ook hier is relatiebeheer
belangrijk. En gezamenlijk optrekken met andere gemeenten ook. Zowaar u staat er in Laren niet alleen voor
wil ik maar zeggen, en dat is maar goed ook. Dames en heren, uw installatie is feestelijk en zonder wanklank.

Mijn hoop blijft dat u op het scherpst van de snede het debat aangaat, spitsvondig, degelijk. Speel op de bal,
zeg ik altijd, en niet op de speler. En iedereen doet hier zijn uiterste best voor Laren. Het Laren dat
onlosmakelijk verbonden is met zijn omgeving. Ik wens u succes, plezier en resultaat. En doe uw best om
meerderheden voor uw standpunt te krijgen en dan hebt u uw collega raadsleden nodig, maar ook het college
soms, dus onderhoud onderling de relaties goed. Het gaat u goed in de komende jaren.
2.

Mededelingen
De voorzitter: Dan gaan wij weer naar de agenda. Daar staat dan altijd op: Mededelingen. Ik kijk rond. Ik zie
geen mensen die mededelingen willen doen.

3.

Beëdiging nieuwe raadsleden
De voorzitter: Dan gaan wij over naar het belangrijkste deel van deze avond en de beëdiging van nieuwe
raadsleden. En u bent allen nieuwe raadsleden. Wat ik ga doen is het volgende. We gaan straks staan, allen. Ik
doe het misschien anders dan u in voorgaande jaren gewend bent, maar ik doe het gewoon op mijn manier en
met mijn ervaring. Wij gaan allen staan. Ik lees zowel de eed als de belofte voor. Ik noem uw naam. En u legt of
de eed af, met zo waarlijk helpe mij God Almachtig met de twee gesloten vingers aan uw rechterhand, of u zegt
dat verklaar en beloof ik. Daarna volgen de felicitaties en de overhandiging van bloemen kan ik u zeggen. We
gaan allen staan. Ik begin met de tekst van de eed: ‘Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden,
rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enig gift of gunst heb gegeven of
beloofd. Ik zweer 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 zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de
wetten zal nakomen, en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen’. U zegt dan
daarop ‘Zo waarlijk helpe mij God Almachtig’. En de tekst van de belofte: ‘Ik verklaar dat ik, om tot lid van de
raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enig 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 beloof dat ik
getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen, en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar
eer en geweten zal vervullen’. En dan zegt u ‘Dat verklaar en beloof ik’. Dan vraag ik mevrouw Hunnik, Van
Hunnik.
Mevrouw Van Hunnik: … zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
De voorzitter: Dan vraag ik de heer Calis.
De heer Calis: Dat verklaar en beloof ik.
De voorzitter: Dan vraag ik de heer Van der Zwaan.
De heer Van der Zwaan: ‘…’.
De voorzitter: Zo waarlijk. Ja. Dan vraag ik de heer Vos.
De heer Vos: Dat beloof ik.
De voorzitter: De heer Bogaers.

De heer Bogaers: Dat verklaar en beloof ik.
De voorzitter: Oké. De heer Loeff.
De heer Loeff: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
De voorzitter: De heer Van den Berg.
De heer Van den Berg: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
De voorzitter: De heer Snoek.
De heer Snoek: Dat verklaar ik en beloof ik.
De voorzitter: Oké. De heer De Jong.
De heer De Jong: Dat verklaar en beloof ik.
De voorzitter: Mevrouw Klingenberg.
Mevrouw Klingenberg-Klinkhamer: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
De voorzitter: Mevrouw Timmerman.
Mevrouw Timmerman: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
De voorzitter: De heer Wegter.
De heer Wegter: Dat verklaar en beloof ik.
De voorzitter: De heer De Bondt.
De heer De Bondt: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
De voorzitter: Mevrouw Niekus.
Mevrouw Niekus: Dat verklaar en beloof ik.
De voorzitter: De heer Stam.
De heer Stam: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
De voorzitter: Hiermee bent u dus raadslid geworden voor de komende periode van de gemeente Laren. En ik
wil u daar hartelijk mee feliciteren. Ja. Zal ik bloemen geven? Dames, heren. Ik onderbreek gezelligheid. Ik
moet ook zeggen de fotograaf is er nog niet dus. Maar ik kan mij zo voorstellen, ik kan mij zo voorstellen dat
iemand het woord wil voeren voor deze nieuwe periode. En ik geef u, maar ik val nu helemaal stil. Ja er wordt
natuurlijk in de toekomst wel wat van u verwacht dus. Het is geen interbellum vanaf vanavond meer. Mijnheer
Calis, ik keek al een beetje naar u.

De heer Calis: Ik voel met toch geroepen. En met name omdat in het politieke café, en ook gisterenavond,
kwam het onderwerp dualisme aan de orde. En zoals u weet uiteraard, is de coalitie nog niet gevormd maar
we zullen zeker een coalitie en oppositie krijgen. En ik ga er vanuit dat Larens Behoud onderdeel uitmaakt van
de coalitie. Dus wij zullen oppositie tegenover ons vinden. En vanaf het begin wil ik toch de oppositie, wie daar
ook in zit, oproepen tot een goede relatie zoals u dat ook zelf noemt. En voor mij bestaat dualisme eruit dat
coalitie heel goed luistert naar de oppositie, dat wij verwachten van de oppositie dat ze met constructieve
ideeën komen en niet alleen maar met kritiek. Dat wij daar zeker naar zullen luisteren. En dat het beslist niet
zo is, en dat heb ik in de afgelopen vier jaar ook niet zo ervaren, dat alles maar van tevoren beklonken is. Dat is
absoluut niet waar. Daar zijn ook vele voorbeelden van te geven, waarin het college met een voorstel kwam en
waar de hele raad niet mee akkoord is gegaan. Maar nogmaals, ik denk dat wij allemaal zoals we hier zitten, zo
ook door u gememoreerd, het beste met Laren voor hebben. En vanuit die achtergrond hoop ik op een zeer
constructieve samenwerking tussen alle partijen. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u voor uw bijdrage. Ik kijk rond. Ik zie geen gegadigden.
4.

Sluiting
De voorzitter: Dus dan kan ik zeggen dat ik de vergadering sluit, u uitnodig voor de fotosessie die nog niet kan
plaatsvinden, en die in deze ruimte naast de raadszaal zal gebeuren. En ik begreep dat de fotograaf omstreeks
21.00 uur kwam? Ik heb te efficiënt de beëdiging gedaan. Dat is eigenlijk … Maar hij komt iets eerder. Dus ik
sluit de vergadering. Het was net heel genoeglijk, dat zet u voort. En na de fotosessie is beneden het hapje en
het drankje.

