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3.

Raadsvoorstellen:

3.1 Benoeming en beëdiging wethouder
De heer Van den Berg: Wethouder is van het sociaal domein. Wel jammer dat we die buiten de
gemeentegrens hebben moeten zoeken. Dat ligt overigens zeker niet aan de kandidaat zelf, maar dat is meer
toch een kritische opmerking naar onszelf dat we als kleine zelfstandige gemeente toch eigenlijk zouden
moeten pogen om wethouders uit de eigen gemeente te kunnen betrekken. Ik denk wel dat het gewoon
gezellig moet worden, vooral omdat het een belangrijk jaar is. Dan nog even, inderdaad, over de aanleiding
om het woord te vragen. In het voorstel… U heeft inmiddels een korte toelichting op geven, maar in het
voorstel zelf wordt er inderdaad een verschuiving, weliswaar minimaal, maar toch in de portefeuille gegeven.
Mij staat bij dat wij ergens in het afgelopen twee jaar, de voorganger op dit dossier, juist wat tijd erbij hebben
gegeven. Intern heeft de verdeling daar plaats gehad, omdat het sociaal domein zwaar is. Nu is kennelijk
gekwalificeerd dat cultuur en nieuwbouw van scholen dan 0.1 Fte waard is, maar de uitstraling die het heeft
op mij in ieder geval, maar ik weet niet of daar andere collega’s zijn die daar zeggen: Van den Berg waar heb je
het over? Mij heeft het wel over dat ik denk: we komen in een hartstikke cruciaal terecht met het sociaal
domein, en dan zou het, zeg maar, krijgen we nu toch wel een lichte verdeling in de tijdsbesteding van de
wethouders, terwijl je volgens mij het toch als college er totaal voor staat. Dus het bevreemdt mij wat dat we
van de 3 keer 0.8 afgestapt zijn. U heeft er net al wel een korte verklaring voor gegeven, maar vooral ook
omdat andere partijen hier aan tafel… Er staat echt heel veel te wachten op de nieuwe wethouder. En of daar,
zeg maar, ook rekening mee gehouden is, dan wel, ja, dat ik het eigenlijk wel jammer vind zonder dat er nou
direct uit het de diepen valt. En ik had daar toch nog wel graag een reactie op hebben waarom daar nu voor
gekozen is, vooral in zo’n belangrijk jaar met een financieel groot zorgpunt op het sociaal domein. Dus ik denk
dat de nieuwe wethouder juist misschien wel extra tijd nodig heeft die een andere wethouder gewoon
gemakkelijk erbij kan plussen, omdat hij er al van weet. Voorzitter.
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Van den Berg. Ik geef het woord aan de heer Loeff.
De heer Loeff: Ja, ik wilde kort iets op zeggen als het mag. Dank u, voorzitter. Kijk, in principe is er gezegd: 3
keer 0,8, en zijn we bij de zoektocht uitgegaan van een portefeuillehouder die in de eerste instantie vanuit
Laren zou komen. Die hebben wij niet gevonden binnen Laren. Misschien als je nog verder had doorzocht en
jezelf wat meer tijd had gegund dan had je wel een kandidaat kunnen vinden. Maar wij vonden ook het aspect
snel kunnen aantreden, zich snel kunnen verdiepen in het dossier, kennis hebben van de dossiers, een
belangrijk argument. En ja, als je dat dan net over de provinciegrens in de buurgemeente vindt, dan denk ik
dat we in onze handen mogen knijpen dat we dat zo snel voor elkaar hebben gekregen met iemand met zo’n
grote deskundigheid. Dan het andere punt is die verdeling van de Fte’s. Ik zie het zo: mensen die hier
wethouder worden die doen dat vanuit passie en betrokkenheid. Die doen dat omdat zij zich willen inzetten
voor de ziel en zaligheid van het dorp, en ja, daar hoort een beloning bij, maar als je de beloning afzet tegen
wat hier verwacht wordt, dan is de beloning een leuk salaris, maar dat is niet de functie die je als jongere
ambieert als je per se wethouder zou willen worden. Nu kunnen we ons, denk ik, in onze handen knijpen dat
wij mensen hebben die dit willen doen tegen het salaris wat hiervoor staat. En of dat dan 0,1 meer of minder
is, dat vind ik zelf niet zo relevant. De uitstraling, dan kun je gewoon zeggen: oké, het is 0,1, het is 0,2 is iets

anders dan de inzet die gepleegd zal worden, en ik denk dat we daar onze toekomstige wethouder en ons
toekomstige wethouders op moeten beoordelen. Wij hebben in het vooroverleg uitgebreid ook gesproken
over welke onderdelen van de portefeuille de nieuwe wethouder zou kunnen en willen hebben, en welke
misschien zouden kunnen worden verschoven. En het constitutioneel beraad waar onze voorzitter het over
heeft, de voorzitter van het college ook, dat is eigenlijk de bevestiging van het informele overleg waarin is
gezegd: nou, de ene wethouder zou graag dit doen daar hoort misschien een tiende meer bij, de andere
wethouder is tevreden met een tiende minder. Uiteindelijk komt het erop neer, en dat is denk ik het
allerbelangrijkste, dat als team het college staat voor het uitoefenen van die taken. En ja dat het een tiende
meer of minder is, daarvan denk ik: dat zal het college in haar eigenwijsheid het beste kunnen bepalen. Dus
het voorstel waar wij voor hebben gekozen is dat we zeggen: laten we het zo indienen. En mocht dat op enig
moment zodanig wijzigen omdat er bijvoorbeeld iets in het sociaal domein zich voordoet waardoor er veel
meer beroep op de nieuwe wethouder wordt gedaan, dan is het altijd nog mogelijk om daar weer een andere
salarisverdeling in toe te passen, maar dat zal dan weer een voorstel worden wat naar de raad zal gaan. Op dit
moment lijkt het ons een heel reëel voorstel. En ja, als je uiteindelijk kijk wat er in netto euro’s in de maand
zou worden overgemaakt, dan denk ik dat dat zich niet verhoudt tot de inzet die onze wethouders, alle drie,
plegen voor ons dorp.
De voorzitter: Helder, mijnheer Loeff. Mijnheer Van den Berg, zijn uw vragen voldoende beantwoord?
De heer Van den Berg: Nou, ze zijn beantwoord. Nog even, het gaat mij niet zozeer over het salaris, an sich.
Waar het vooral om gaat, denk ik, is dat het sociaal domein een hele belangrijke portefeuille is, en wij nog
maar een jaar te gaan hebben tot de verkiezingen. En strikt genomen je eigenlijk gerust kunt stellen dat in het
najaar, zeg maar, nieuw beleid et cetera, in normaal gesproken, niet meer echt op de baan komt. En we vooral
ons wel op de verkiezingen van de volgende gemeenteraad gaan richten. En daarom vind ik het jammer dat,
zoals de heer Loeff wel zegt: er kan nog eventueel aangepast worden. Maar de redelijkheid is natuurlijk dat we
nog tot de zomer, en dan heb je het zomerreces, en dan zitten we alweer in het najaar, en dan moet er dus
eigenlijk in een beperkte korte tijd best wel snel geaccelereerd worden, en daarom vond ik, en dacht ik: dan
had die afweging bij wijze van spreken anders. De heer Loeff heeft net toegelicht, het is ook niet aan ons of
aan mij. Maar aan de andere kant wij bevestigen het wel, en we weten allemaal dat wij zo meteen de
gemeenteraad dit heeft gevonden. Dus ik vond het ook belangrijk om daar toch even gewoon aandacht aan te
besteden, al was het maar dat de wethouder natuurlijk een lastige taak op zich krijgt om de volgende
wethouder die vertrokken is, wij nog altijd nog, zeg maar, niet helemaal precies weten wat er aan de hand is
geweest, en we willen gewoon ook deze nieuwe wethouder dat hij de volle kans krijgt, namens ons allemaal,
om de komende jaren dat te doen. En daar was de vraag meer opgericht, en niet of hij een paar euro meer of
minder in de maand heeft, maar vooral omdat hij maar een hele beperkte tijd heeft om ons naar de volgende
verkiezingen te brengen.
De voorzitter: Helder, ja. Mijnheer Wegter.
De heer Wegter: ’…’ (buiten microfoon). Gezegd heb, en ik acht het dus eigenlijk not done dat hier ook deze
discussie plaatsvindt die vooraf zou moeten gaan aan de benoeming, want wij zijn hier voor de benoeming bij
elkaar, en iedere verdere discussie zal nadien moeten plaatsvinden op een gepast moment.
De voorzitter: Mijnheer Wegter, dank. Ik stel voor dat wij verdergaan met het agendapunt, en ik geef het
woord aan de commissie voor de geloofsbrieven die de geloofsbrieven van de kandidaat-wethouder heeft
onderzocht, en namens de commissie spreekt mevrouw Klingenberg tot ons. Mevrouw Klingenberg, gaat uw
gang.

Mevrouw Klingenberg-Klinkhamer: De commissie bestond uit drie personen, en dat was de heer Vos en de
heer Faas en ikzelf, en we hebben geen enkele belemmering gevonden om de wethouder Den Dunnen te
benoemen tot de functie van wethouder in de gemeente Laren. Ik maak gelijk van de gelegenheid gebruik om
de heer Den Dunnen van harte te feliciteren.
De voorzitter: Hartstikke mooi. Dank voor dit positief advies. De felicitaties kan na de benoeming plaatsvinden
op afstand, met mondkapjes op. Dat zal ik in een keer namens u doen. Dan vraag ik aan de griffier om de
stembriefjes uit te delen. Mevrouw de griffier, dank. U heeft… De stemming heeft plaatsgevonden. De
stemmen zijn opgehaald. Die hebben voor de lezers thuis, conform artikel… Even zien, 31.1 van de
gemeentewet, volgens mij, geheim plaatsgevonden. Er zijn 14 stemmen, dus alle aanwezige raadsleden hier
aanwezig hebben voor de benoeming van de heer Den Dunnen gestemd. Dat is hartstikke mooi. Dan verzoek
ik de heer Den Dunnen naar voren te komen. Dan verzoek ik de leden van de raad te gaan staan. Doet u ook
even uw mondkapje op allemaal. Er worden foto’s gemaakt, natuurlijk. Niet vanwege het mondkapje, maar
ook omdat de pers hier niet aanwezig kon zijn hebben ze ons gevraagd om even foto’s te maken. Mijnheer
Den Dunnen, wat fijn dat u er bent, en u bent zo welkom. U heeft aangegeven graag de eed te willen afleggen,
dus u weet wat u moet doen nadat ik de eed heb voorgelezen. Ik herhaal het hier nog eenmaal voor u. Ik
verzoek u, nadat ik tot u heb gesproken, de woorden: zo waarlijk helpe mij God Almachtig, voor mij te
herhalen. Jan Den Dunnen, ik zweer dat ik om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks nog middellijk
onder welke naam, onder welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik,
om iets in dit ambt te kunnen doen of te laten, rechtstreeks nog middellijk enig geschenk of enig 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 wethouder naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
De heer Den Dunnen: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
De voorzitter: Van harte gefeliciteerd. U bent wethouder van de gemeente Laren. Neemt u plaats. De bloemen
worden u niet overhandigd, maar aangereikt. Mijnheer Den Dunnen, van harte welkom in ons midden als
wethouder. Wij gaan deze raadsvergadering zo meteen afronden, maar wij willen u graag toch nog de
gelegenheid geven enkele woorden tot ons te richten.
De heer Den Dunnen: Ja, dank u wel, mijnheer de voorzitter. Ook bedankt de leden van de raad voor het in mij
gestelde vertrouwen, en ik hoop dat ik de komende tijd een goede invulling zal kunnen geven aan het sociaal
domein. Het sociaal domein, u hoorde het hier ook al, gaat heel veel geld in om. Maar wat ik vooral wil
benadrukken is dat het sociaal domein vooral over mensen gaat. Het gaat over mensen die iets nodig hebben
van de overheid, en mensen die inwoners van Laren zijn. Het collegeprogramma zegt daarover dat dat meer
dan netjes moet gebeuren, en ik denk ook dat het goed is. Toch kan het niet zo zijn dat de Wmo en alle kosten
die daarmee gepaard gaan, en ook de jeugd dat dat, zeg maar, ten laste komt van de totale begroting en dat
daardoor ook de hele begroting van de gemeente hiermee eventueel onderuit dreigt te gaan. Daar zullen wij
iets aan moeten doen. Nu zijn er weinig knoppen om aan te draaien, maar ik wil daar toch een duidelijk begin
aan maken. De heer Stam heeft in zijn interim-periode ook al een paar stappen gezet in de richting van een
uitvoeringsorganisatie, en wij zullen op korte termijn de instroom van de Wmo kritisch bekijken, en ook
kritisch volgen voor wat betreft de mensen die daar gebruik van maken. Mensen zeggen vaak ook: ik heb recht
op een scootmobiel, ik heb recht op een trapleuning of recht op een traplift. Nu komt het recht op in de hele
wet van de Wmo niet voor. Het is zo dat de Wmo spreekt over mensen moeten samen mee kunnen doen in
het maatschappelijk verkeer, en mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. En dát is
het criteria waarop mensen iets kunnen krijgen vanuit de Wmo. Daar moet best eens kritisch naar gekeken

worden, heb ik begrepen. Tweede punt is de jeugdzorg. De jeugdzorg is echt een grote zorg. Daar gaat
eigenlijk het meeste geld naar heen, maar ook daar weer als het nodig is dan is dat zo. En zullen we ons daarbij
neer moeten leggen. Alleen, de wijze waarop, daar zal ook weer kritisch naar gekeken moeten worden, en ik
wil met de huisartsen in Laren vooral kijken hoe wij hun daarin kunnen ondersteunen zodat de triage op de
jeugd kan verbeteren, bijvoorbeeld door een praktijkondersteuner GGZ of door een Ondersteuner Jeugd en
Gezin, wat het ook moge worden. Maar dat wil ik dan graag met degene die de meeste verwijzingen doen met
hun bespreken. Dan blijft er over de arbeidsparticipatie. Ook een fenomeen wat in de portefeuille van mij zit.
De komende tijd zullen we constateren dat er nog veel mensen in de WW of in de bijstand terecht komen. Dat
kan haast niet uitblijven na zo een langdurige lockdown. Ook dan hebben we weer alle belang erbij dat al die
mensen weer zo snel mogelijk uitstromen. En ook aan die uitstroomkant, daar zullen we met name aandacht
aan moeten besteden. Voorwaar een volle portefeuille, en ik zal mijn best doen.
De voorzitter: Mijnheer Loeff, wilt u nog enkele woorden tot ons richten? En tot de heer Den Dunnen
uiteraard?
De heer Loeff: Dank, voorzitter. Inderdaad, wethouder, heer Den Dunnen, beste Jan. Welkom in ons midden.
Heel fijn dat je zo voortvarend in eigenlijk 2 minuten, was het geloof ik, de kern van het probleem van het
sociaal domein, maar ook de zorg en de kansen aan ons hebt willen duidelijk maken. Je geeft er blijk van dat je
meteen in het diepe springt maar wel in het diepe springt met zwembandjes, en met de zwembroek aan. En
dat is denk ik een hele belangrijke, want een wethouder die ten onder gaat in het sociaal domein dat willen we
niet graag een tweede keer zie. En wij denken dat we met jou aan boord een hele goede zwemmer hebben
om de overkant te halen. Of we daarmee ook de finish op de meest goede manier zullen halen, dat zullen we
zien, maar in ieder geval ga jij er met ons, en ik hoop met alle partijen en alle verschillende richtingen, inzetten
voor het sociaal domein. Vanuit de raad van harte welkom. Vanuit alle fracties, denk ik, van harte welkom. We
hebben er zin in. We kijken uit naar een heel mooi jaar, en wij hebben een heel klein aardigheidje. Ik mag het
niet aan je gaan geven, maar ik ga het je laten zien. Wij dachten: wij gaan natuurlijk dat doen. Niet met
bloemen, maar met wijn, want dat is heel Goois en heel Larens, en dat doe je natuurlijk ook op het moment
dat je denkt: nou, rond deze donkere dagen dan nemen we nog een glaasje gezellig bij elkaar. Maar wij
dachten: nee, we gaan het maar iets anders doen. Wij doen dat met Larens water. En nu hebben we heel veel
wateroverlast in het dorp, en hebben we het in het afgelopen jaar enorm overgesproken. Er zijn heel veel
projecten, maar water is ook de bron van leven en de bron van hoop, zoals we weten van de pastoor en de
dominee die dat met kerst nog zo mooi hebben gezegd, en dat water is misschien ook wel het zwemwater
waarin jij naar de overkant gaat komen met al die mensen waar het werkelijk om gaat. En dat zijn, denk ik, de
mensen die we de beste wensen moeten geven, want dat zijn de mensen die gebruik maken van de steun van
de gemeente Laren als het gaat om die rollator. Dat zijn de mensen die gebruik maken van die psycholoog om
hun kinderen te begeleiden naar een toekomst met minder problemen, en ik denk dat dat de mensen zijn
waar het echt om gaat, zoals je ook aangaf in je eerste woorden. Nogmaals, heel veel succes. Dit is het water.
Dat wijntje gaan we drinken op het moment dat het weer mag, nadat de lockdown is opgeheven, en we weer
echt mogen proosten. Een symbolische, go, voor jou, en alle successen de komende periode.
De heer Den Dunnen: Dank u wel.
4.

Sluiting
De voorzitter: Nou, dat zijn mooie woorden van de heer Loeff. Ik kan mij aansluiten bij het feit dat ik ook als
burgemeester waarde aan hecht dat als u gaat zwemmen u ook uw zwembroek aantrekt in Laren. Dat stellen
wij vanuit de openbare zeden zeer op prijs. De bloemen worden u zo meteen aangereikt, en dan wens ik u

heel veel succes, namens de gemeenteraad en namens de inwoners van Laren. En dat u mooie dingen mag
neerzetten dit jaar. Ik hoop dat wij, zodra het zich daar weer toelaat, weer op een ontspannen manier tot
elkaar kunnen verhouden. Ik voorzie echter dat dat nog een tijdje zal aanhouden, maar ik hoop dat
alternatieve vergaderwijzen er in ieder geval toe zullen leiden dat we wel besluiten kunnen nemen dit jaar, het
laatste jaar voor de verkiezingen, en meters kunnen maken, en ons voor kunnen bereiden op de volgende
verkiezingen. Ik wens u verder een fijne avond, en ik sluit hierbij de vergadering.

