Notulen

van het verhandelde in de openbare vergadering van de gemeenteraad van
Laren, gehouden op 18 juli 2017 om 20.04 uur

Aanwezig:

mevrouw J. Timmerman-Hamers, voorzitter (wn)
mevrouw C.J.E. Holtslag, griffier
de heer T.W. Smit, wethouder

VVD:

de heer B.C. de Nie
de heer T. Pouw

Larens Behoud:

de heer L.B.J. Vos
de heer J.W. van der Zwaan
mevrouw I.H. Hentenaar-Messcher

CDA:

afwezig

Liberaal Laren:

de heer A. Visser

PvdA:

de heer M.N.M. van den Brink

D66

de heer N.G.M. Wegter
de heer A.S.B. Bijvoet

Afwezig:

mevrouw M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer (CDA)
de heer H.J.W. van den Berg (CDA)
de heer P.A.M. Calis (Larens Behoud)
mevrouw D.J.G. Niekus (VVD)
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder

AGENDA
1.
2.
3.
3.1

Opening en vaststelling agenda
Mededelingen
Raadsvoorstellen:
Onderwerp:
Voorstel:

3.2

Onderwerp:
Voorstel:

Vaststellen beknopte profielschets waarnemend burgemeester Laren (41)
1) De beknopte profielschets van de waarnemend burgemeester
van Laren vast te stellen;
2) De profielschets met begeleidende brief ter kennis te brengen
van de heer J.W. Remkes, commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland.
Aanwijzen waarnemend raadsvoorzitters/wijzigingen
raadscommissies R&I en M&F (42)
1) Mevrouw J. Timmerman-Hamers aan te wijzen als eerste waarnemend raadsvoorzitter;
2) Mevrouw M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer aan te wijzen als
tweede waarnemend raadsvoorzitter;
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3) In te stemmen met de volgende benoemingen ten behoeve van
de raadscommissies R&I en M&F:
- dhr. N.G.M. Wegter, voorzitter cie R&I;
- dhr. B.C. de Nie, voorzitter cie M&F;
- dhr. J.W. van der Zwaan, plv. voorzitter cie R&I en cie M&F;
- mw. A.M. Kroon, cie-griffier R&I en plv. cie-griffier M&F.
4.

Sluiting

1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.04 uur. Er is bericht van afwezigheid ontvangen van de heren Van den Berg en Calis en de dames Klingenberg en Niekus. Zij heet de
aanwezigen van harte welkom in deze extra raadsvergadering tijdens het reces. Aanleiding voor deze vergadering is de uitnodiging aan de fractievoorzitters voor een bespreking voor het waarnemend burgemeesterschap door de Commissaris van de Koning, de
heer Remkes, in verband met het op handen zijnde vertrek van de heer Roest. De fractievoorzitters hebben 11 juli jl. hierover al een voorbespreking gehad. Er is een profielschets voor een waarnemend burgemeester opgesteld. Tevens ligt er een conceptbrief
aan de Commissaris van de Koning waarin wordt verzocht de burgemeester van Laren tot
het Arhi-besluit in november 2017 te laten vervangen door de loco-burgemeester, de
heer Smit. De brief en de profielschets dienen door de raad te worden bekrachtigd.
Er is een amendement binnengekomen van D66. Agendapunt 3.2 voorziet in het waarnemend raadsvoorzitterschap in verband met het overlijden van de heer Wortel. Er wordt
een wisseling van het voorzitterschap voorgesteld voor de commissies R&I en M&F.
De agenda wordt vastgesteld.
2.
Mededelingen
Wethouder Smit meldt dat in een overleg met de fractievoorzitters is afgesproken dat op
30 augustus 2017 de raadsleden tijdens een diner afscheid zullen nemen van burgemeester Roest. Op 1 september 2017 is er een afscheid in Singer voor genodigden en de
inwoners van Laren.
3.

Raadsvoorstellen:

3.1
Vaststellen beknopte profielschets waarnemend burgemeester Laren (41)
De heer Van den Brink (PvdA) vindt het een uitstekende profielschets die goed weergeeft welke capaciteiten van een waarnemend burgemeester mogen worden gevraagd.
De heer Vos (Larens Behoud) is het niet eens met de woorden van de heer Van den
Brink. Deze profielschets is op 98,9% van de Nederlanders van toepassing. Hij wil dat de
profielschets wordt aangescherpt en noemt verschillende kwaliteiten die in de profielschets moeten worden opgenomen.
De heer Van den Brink (PvdA) zegt dat het gaat om een profielschets voor een waarnemend burgemeester waarbij de keuze door de provincie waarschijnlijk al is gemaakt.
De heer Vos (Larens Behoud) zegt dat deze vergadering achterwege kan worden gelaten
als deze exercitie zo vrijblijvend is. Met deze brief wil de gemeenteraad aangeven of een
kandidaat wel of niet geschikt is als waarnemend burgemeester voor Laren. Hij vindt dat
het nogal verschil uitmaakt of er een burgemeester wordt benoemd die met tegenzin nog
twee jaar burgemeester wil zijn tot zijn pensioen of dat er een jonge aanstormende burgemeester wordt benoemd die probeert zijn schouders te zetten onder de problematiek
die in Laren speelt. Het is van groot belang dat de gemeenteraad erover nadenkt met
welke persoon de zeer belangrijke Arhi-procedure wordt ingegaan.

2

Wethouder Smit wil kort de te lopen procedure toelichten.
In verband met het voorgenomen vertrek van de burgemeester naar de gemeente Bloemendaal is er contact opgenomen met de plaatsvervangend kabinetschef van de Commissaris van de Koning. In formele zin wordt de gemeenteraad niet gevraagd een profielschets op te stellen voor een waarnemend burgemeester. Op 28 augustus 2017 is er een
gesprek met de kabinetschef waarbij twee kandidaten worden voorgesteld waaruit kan
worden gekozen. Dezelfde avond wordt de waarnemend burgemeester benoemd tenzij
de provincie instemt met het voorstel zoals verwoord in de brief. Het besluit en de periode om de loco-burgemeester voorlopig te benoemen tot waarnemend burgemeester is
mede afhankelijk van het Arhi-besluit.
De heer Vos (Larens Behoud) vindt het zinvol als tijdens de gesprekken een aantal criteria worden benoemd waaraan een waarnemend burgemeester moet voldoen in verband
met het wederzijds vertrouwen.
De heer Wegter (D66) stelt voor dat de heer Vos een amendement indient zodat de criteria kunnen worden verscherpt. De raad zal vanavond een standpunt innemen en de
begeleidende brief bekrachtigen. Op 21 juli 2017 zal het college samen met de andere
betrokken colleges een verzoek indienen bij de provincie om de Arhi-procedure stop te
zetten. Dat is conform het verzoek uit de motie die door een meerderheid van de raad is
aangenomen. Als de provincie hiermee akkoord gaat, ontstaat een nieuwe situatie en
wordt geprobeerd Laren zelfstandig te houden. Er zal in september a.s. dan een burgemeester worden aangesteld die voor langere tijd zal worden benoemd.
Wethouder Smit zegt dat er 21 juli 2017 een gesprek wordt gevoerd met de gedeputeerde. In het staatsrecht is vastgelegd dat de wethouder, het college, de gemeenteraad en
de burgemeester 'an sich' geen enkele beslissingsbevoegdheid hebben. Dat geldt ook
voor de gedeputeerde. Op 21 juli a.s. wordt tijdens een gesprek de zienswijze van de
gemeenteraad, die is bekrachtigd met een motie, overgelegd. De conclusie over de Arhiprocedure wordt genomen op 6 november 2017.
De heer Wegter (D66) stelt vast dat er een motie ligt, die door een meerderheid in de
gemeenteraad wordt gesteund, waarin het college wordt opgedragen op 21 juli a.s. aan
de vertegenwoordiger van de gedeputeerde te vragen de Arhi-procedure stop te zetten.
Daarnaast ligt er een zienswijze over een alternatieve gedachte, ook gesteund door een
meerderheid van de raad, waarin twee zaken worden benoemd. In de maanden september en oktober zal een nadere duiding worden gegeven met betrekking tot de ideeën
over de Arhi-procedure. Op grond daarvan wordt gevraagd een aanpassing te doen in de
Arhi-procedure. Vervolgens staat in dezelfde zienswijze dat er uiterlijk medio 2017 meer
definitieve ideeën op tafel zullen komen. Gegeven deze onzekerheden zal de provincie op
28 augustus a.s. van de gemeente een visie vragen over het waarnemend burgemeesterschap. De wethouder gaat ervan uit dat de Arhi-procedure sowieso blijft bestaan tot
november 2017. Dat betekent dat er in ieder geval een waarnemend burgemeester wordt
benoemd voor een periode van ten minste drie maanden.
Het voorstel van het presidium, waarbij spreker ook aanwezig was en waarin hij nu een
lichte bocht maakt met betrekking tot het voorstel dat in het presidium is besproken, wil
hij amenderen. De raad is het gremium waarin beslissingen worden genomen en hij komt
nu terug op zijn besluit zoals in het presidium is besproken. D66 is van mening dat de
ontwikkelingen zich vanaf september 2017 dusdanig zullen ontwikkelen dat er meer dan
drie maanden nodig zullen zijn om de eerste periode te overbruggen. De Arhi-procedure
zal op 6 november 2017 zijn beslag krijgen.
Wethouder Smit zegt dat burgemeester Roest op 6 september a.s. zal vertrekken als
burgemeester. Op 6 november 2017 neemt Gedeputeerde Staten een besluit over het
wel of niet voortzetten van de Arhi-procedure.
De heer Wegter (D66) zegt dat mocht op 6 november 2017 een besluit worden geno3

men over de Arhi-procedure op dat moment aan Gedeputeerde Staten wordt gevraagd
een procedure in gang te zetten met betrekking tot de benoeming van een waarnemend
burgemeester. De meerderheid van de gemeenteraad is van mening dat er pas een advies kan worden gegeven over een waarnemend burgemeester als het besluit over de
Arhi-procedure bekend is. D66 is van mening dat die procedure pas ver na november
2017 zal worden gestart. Gegeven die situatie vind D66 het verstandig om daar nu al op
te anticiperen en de provincie nu al een advies te geven over de benoeming van een
waarnemend burgemeester per 6 september 2017. D66 heeft hiervoor het volgende
amendement opgesteld.
"De raad van de gemeente Laren, in vergadering bijeen op 18 juli 2017;
bij agendapunt 3.1, Vaststelling beknopte profielschets waarnemend burgemeester Laren;
gelet op artikel 28 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad;
overwegingen:
1. op 6 september 2017 wordt burgemeester Roest benoemd tot burgemeester van de
gemeente Bloemendaal;
2. als gevolg daarvan heeft de Commissaris van de Koning laten weten dat per genoemde datum voor Laren een waarnemend burgemeester zal worden benoemd;
3. met het oog daarop zal nader overleg van de Commissaris van de Koning en een delegatie van de raad plaatsvinden d.d. 28.08.17 te Haarlem;
4. bij die gelegenheid wordt genoemde delegatie geacht een advies uit te brengen met
betrekking tot de keuze tot waarnemend burgemeester op grond van kandidaten die
door de Commissaris van de Koning daartoe zijn geselecteerd;
5. in het presidium is voorgesteld de Commissaris van de Koning te verzoeken genoemde procedure voor waarneming niet in gang te zetten zolang besluitvorming
van Gedeputeerde Staten met betrekking tot de uitkomst van de Arhi-procedure niet
heeft plaatsgevonden, dat wil zeggen uiterlijk november 2017, en daaraan voorafgaand, dat wil zeggen vanaf 06.09.17, loco-burgemeester T. Smit te verzoeken als
vervanger van de burgemeester op te treden;
gegeven het bovenstaande wordt geconcludeerd dat:
6. ingeval de verzoeken genoemd onder 5 worden gehonoreerd en, ongeacht genoemde
uitkomst van de Arhi-procedure, de procedure betreffende de benoeming van een
waarnemend burgemeester conform de modaliteiten zoals voorgesteld door de
Commissaris van de Koning, niet eerder in gang zal worden gezet, laat staan besloten dan uiterlijk november 2017;
7. dientengevolge, in die omstandigheden de periode gedurende welke de heer Smit als
vervanger van de burgemeester optreedt feitelijk meer dan drie maanden zal omvatten;
8. daarom te besluiten gevolg te geven aan de door de Commissaris van de Koning
eerder voorgestelde procedure (zie punten 2 en 3), terwijl gelijkertijd wordt afgezien
van het verzoek aan de heer Smit per 06.09.17 de burgemeester tijdelijk te vervangen;
besluit:
in het raadsvoorstel (en de brief aan de Commissaris van de Koning) volgende tekst te
schrappen:
"in het gehouden afstemmingsoverleg van de fractievoorzitters is afgesproken de Commissaris van de Koning te verzoeken de waarneming pas te laten ingaan na het besluit
van Gedeputeerde Staten inzake de Arhi-procedure, uiterlijk november dit jaar. Tot november kan de burgemeester worden vervangen door de loco-burgemeester, de heer
Smit (zie bijgevoegde conceptbrief)".
aan de profielschets toe te voegen:
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"om een optimale onafhankelijke positie te waarborgen heeft de kandidaat-waarnemend
burgemeester tot op heden geen betrokkenheid bij het huidige herindelingsproces in de
Gooi- en Vechtstreek."
De heer De Nie (VVD) zegt dat het de bedoeling is dat er een waarnemend burgemeester wordt benoemd die past bij de situatie zoals die is al ontstaan door het vertrek van
burgemeester Roest. In het presidium is getracht hieraan een invulling te geven zoals is
voorgesteld in de brief aan de provincie. D66 concludeert nu dat de drie maanden ruimschoots zullen worden overschreden. Dat is een aanname. Voordat Gedeputeerde Staten
het besluit neemt, zijn er twee maanden verstreken en daarna is er nog een maand tijd
om een waarnemend burgemeester te benoemen. Gezien de ervaring van de Commissaris van de Koning heeft spreker er alle vertrouwen in dat deze binnen een maand een
waarnemend burgemeester kan benoemen. Wellicht bestaat er een mogelijkheid om het
voorgestelde waarnemend burgemeesterschap gezien de omstandigheden nog met een
maand te verlengen. Als de raad het voorliggende besluit aanneemt, verwacht hij niet
dat er iets mis zal gaan. Hij meent dat de Commissaris van de Koning uitstekend met het
voorstel kan leven zodat 6 november 2017 afhankelijk van de besluitvorming een waarnemend burgemeester kan worden benoemd.
De heer Van den Brink (PvdA) vraagt of de heer Wegter het met hem eens is dat de rol
van een waarnemend burgemeester verandert op het moment dat de provincie heeft besloten dat Laren in een fusietraject wordt opgenomen of dat Laren zelfstandig kan blijven. Dat is een serieuze overweging die achter de begeleidende brief schuilt. Hierin wordt
voorgesteld te wachten met het benoemen van een waarnemend burgemeester totdat de
besluitvorming over de Arhi-procedure bekend is.
De heer Wegter (D66) antwoordt dat de zelfstandigheid van de gemeente Laren van invloed is op de benoeming van de waarnemend burgemeester. Om die reden heeft de
raad aangegeven betrokken te willen zijn bij de benoeming van een waarnemend burgemeester. Een procedure waarbij de gemeenteraad wordt betrokken bij de benoeming van
een waarnemend burgemeester zal tijd kosten. Hij verwacht dat dit niet binnen een
maand zal lukken. Als Gedeputeerde Staten toch besluit tot een Arhi-procedure kan de
waarnemend burgemeester net zo goed in september 2017 al worden benoemd.
De heer De Nie (VVD) zegt dat mocht dit voorstel door de provincie worden afgewezen
aan de benoeming van de waarnemend burgemeester al kan worden afgelezen wat de
toekomst van Laren zal zijn. De vraag is of de Commissaris van de Koning daarover nu al
uitsluitsel zal geven. Hij kan zich voorstellen dat de Commissaris van de Koning het
raadsvoorstel kan volgen en de loco-burgemeester zal benoemen tot waarnemend burgemeester. In het presidium is het voorstel besproken en de Commissaris van de Koning
heeft aangegeven dat hij op 28 augustus a.s. twee kandidaten voor het waarnemend
burgemeesterschap zal voorstellen.
De heer Van den Brink (PvdA) zegt dat de heer Wegter altijd zeer betrokken is met het
lot van de Commissaris van de Koning. Nu doet de raad een oprechte poging om de
Commissaris te helpen bij zijn besluitvorming en te wachten met de keuze voor een
waarnemend burgemeester.
De heer Wegter (D66) zegt dat al een paar keer is aangegeven dat de gemeente alleen
wordt geacht bij het kruisje te tekenen. Als dat zo is, kan dit wat hem betreft beter direct
in september a.s. worden gedaan. Dan weet iedereen waar hij aan toe is en schept dit
duidelijkheid. Hij pleit ervoor de procedure zoals de Commissaris van de Koning voorstelt
te bekrachtigen.
De heer Van der Zwaan (Larens Behoud) zegt dat de voors en tegens uitgebreid in het
presidium zijn besproken. Hij vindt het jammer dat een gezamenlijk standpunt nu wordt
geamendeerd. De fractie van Larens Behoud zal het amendement niet steunen.
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De heer Wegter (D66) vindt dat hem niet het recht kan worden ontzegd om een politiek
beraad te houden naar aanleiding van het gesprek dat in het presidium heeft plaatsgevonden en op grond waarvan hij tot bepaalde conclusies komt. In deze raadsvergadering
wordt een politiek besluit genomen en in het presidium is daarvoor een voorstel gedaan.
De heer Van der Zwaan (Larens Behoud) antwoordt dat het besluit inderdaad tijdens de
raadsvergadering wordt genomen. De voorbereiding voor dit besluit heeft in het presidium plaatsgevonden. Hij is van mening dat de afspraken die in dat gremium worden genomen niet worden gewijzigd en hij betreurt het dat D66 nu toch een andere richting inslaat.
De heer Vos (Larens Behoud) zegt dat het wellicht verstandiger was geweest als de heer
Bijvoet namens D66 het amendement had ingediend. In het presidium is een voorstel
gedaan en de overige raadsleden zijn daarover per mail geïnformeerd.
De heer De Nie (VVD) proeft een frustratie die hij niet geheel kan plaatsen. In het presidium is een brief opgesteld over de invulling van het waarnemend burgemeesterschap.
Deze brief ligt nu voor ter besluitvorming waarbij D66 alle mogelijkheden heeft gehad om
hierin wijzigingen aan te brengen. Het gaat hem te ver dat D66 nu aangeeft dat zij alleen
nog bij het kruisje kunnen tekenen.
De heer Van den Brink (PvdA) stemt niet in met het amendement. Hij vindt het betreurenswaardig dat D66 op deze manier een duidelijk en eenstemmig geluid van de gemeenteraad doorkruist.
De heer Wegter (D66) zegt dat D66 zich zal neerleggen bij het besluit van de meerderheid van de raad. Hij zou het op prijs stellen als het ingediende amendement als bijlage
bij de brief wordt gevoegd.
De meerderheid van de raad is tegen dit voorstel.
Voor het amendement stemt de fractie van D66. Met 7 stemmen voor en 2 stemmen tegen wordt het amendement verworpen.
Voor het voorstel stemmen de fracties van Liberaal Laren, PvdA, VVD en Larens Behoud.
Met 7 stemmen voor en 2 stemmen tegen is het voorstel aangenomen.
3.2

Aanwijzen waarnemend raadsvoorzitters/wijzigingen raadscommissies
R&I en M&F (42)
De heer De Nie (VVD) zegt dat het voorstel om de voorzitters van de raadscommissies
R&I en M&F onderling te wijzigen voortkomt uit een privéreden. Het komt hem beter uit
de dinsdag- voor de donderdagavond te ruilen en de heer Wegter heeft daar zeer welwillend mee ingestemd.
De heer Bijvoet (D66) heeft een opmerking over het raadsvoorstel. In het raadsvoorstel
wordt een verwijzing gemaakt naar de Gemeentewet en deze is niet volledig. In de Gemeentewet staat dat mevrouw Timmerman in dit geval kan worden aangewezen als
voorzitter van de raad. In de Gemeentewet staat ook dat de raad kan besluiten een ander lid van de raad tot waarnemend voorzitter te benoemen. Hij had graag gezien dat dit
in het raadsvoorstel was opgenomen.
De voorzitter merkt op dat dit in het voorstel is opgenomen.
De gemeenteraad besluit zonder hoofdelijke stemming in unanimiteit conform voorstel.
4.

Sluiting
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De voorzitter sluit de vergadering om 20.34 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 september 2017.

C.J.E. Holtslag
griffier

……………
voorzitter
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