Profielschets burgemeester Laren
Laren, een gemeente met 11.176 inwoners, is een open en zelfbewuste gemeenschap, van oorsprong
katholiek met een liberaal karakter. Het voorzieningenniveau is hoog en zeer toegankelijk. Het dorp
kenmerkt zich door een balans tussen respect voor de geschiedenis, de tradities van het dorp én de
eisen van deze tijd. Laren streeft naar behoud én versterking van de identiteit van haar
gemeenschap. De kernwaarden die daarbij worden gehanteerd zijn: groen en veilig, kunstzinnig en
creatief, dorps met goed bewaarde architectuur, hoog voorzieningenniveau, bereikbaar en een rijk
verenigingsleven. De burgemeester van Laren is een betrokken bestuurder met bestuurlijke ervaring
en heeft herkenbare affiniteit met de kleinschaligheid, de tradities en de culturele waarden van het
dorp.
De burgemeester van Laren voldoet aan de volgende basiscondities:
Integer
Integriteit is voor het overheidshandelen een kwaliteitseis bij uitstek. Wanneer de integriteit wordt
geschonden wordt afbreuk gedaan aan het imago van het openbaar bestuur. De burgemeester is de
hoeder van de integriteit, deze waakt voor de zuiverheid ervan. De burgemeester handelt eenduidig
en transparant en heeft tot taak het morele oordeel te versterken. Verwacht wordt dat de
burgemeester van Laren zich bewust is van de voorbeeldfunctie die wordt bekleed en dat deze actief
koerst op integriteitsbesef, zowel intern als extern. In het bijzonder wordt hierbij genoemd het
herkennen, signaleren en daardoor creëren van bewustwording van vormen van ondermijning in de
samenleving.
Verbindend en onafhankelijk
De burgemeester van Laren heeft van nature een onafhankelijke houding en beschikt over een intern
kompas dat is gericht op samenwerking. Deze is daarmee in staat mensen bij elkaar te brengen en
tegenstellingen te overbruggen, zonder daarbij de distantie te verliezen tot belanghebbenden in het
proces om te komen tot samenwerkingsverbanden.
Herkenbaar en stressbestendig
Van een burgemeester mag worden verwacht dat deze in alle situaties herkenbaar is als
burgemeester. Deze is zich bewust van de verschillende rollen die een burgemeester dient te
vervullen en de eisen die daaraan worden gesteld. In stressvolle situaties staat de burgemeester
zichtbaar aan het roer en stuurt op effectief handelen.
Naast deze basiscondities beschikt de burgemeester van Laren over de volgende
bestuursvaardigheden:
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Doelgericht
Op 20 november 2018 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland besloten de
provinciale Arhi-procedure voor de Gooi- en Vechtstreek te beëindigen. Dit besluit houdt onder meer
in dat Laren een zelfstandige gemeente blijft. Vanuit regionaal perspectief ligt er voor alle
gemeenten binnen de regio wel een opdracht om te komen tot oplossingen voor de geconstateerde
bestuurskrachtproblemen. Deze opdracht ligt er ook voor Laren. Het belang van gemeentelijke
samenwerkingsvormen neemt toe. Dit betekent voor de burgemeester van Laren dat deze een
langetermijndenker is die beschikt over natuurlijk leiderschap. Op effectieve wijze wordt gestuurd op
doelen en prioriteiten, de voortgang van processen wordt bewaakt. De burgemeester is ervaren op
het gebied van de openbare orde en veiligheid, problemen worden niet uit de weg gegaan. De
burgemeester signaleert en stuurt bij. Van belang hierbij is wel dat er niet alleen oog is voor het te
bereiken doel, maar zeker ook voor de weg die daar naartoe loopt, met andere woorden, de
politiek/bestuurlijke omgeving dient niet uit het oog te worden verloren.
Communicatief
Het is van belang dat de burgemeester van Laren communicatief vaardig is, immers, deze beweegt
zich in diverse kringen en heeft contact met mensen binnen alle lagen van de Larense samenleving.
De bevolkingssamenstelling is gevarieerd en de opbouw daarvan vergrijzend. De inwoners van Laren
zijn zelfbewust en mondig. Verwacht wordt dat de burgemeester in staat is adequaat om te gaan met
deze kwaliteit. Daarnaast wordt het van belang geacht dat de burgemeester een begaafd spreker is.
De boodschap die wordt uitgedragen wordt op aangename wijze overgebracht, de inhoud van de
boodschap kan worden begrepen. Deze vaardigheid is met name van belang als het gaat om de taken
waar Laren de komende jaren voor staat, i.c. zelfstandig blijven én bijdragen aan het oplossen van de
regionale bestuurskrachtproblemen. Verwacht wordt dat er bij de burgemeester balans is tussen het
zenden van informatie en het ontvangen daarvan.
Bestuurlijk sensitief
Laren is een gemeente met een hoge bestuurlijke dynamiek. Dit heeft enerzijds te maken met de
bevolkingssamenstelling van het dorp, dat wil zeggen, met de mondigheid van de inwoners,
anderzijds heeft dit te maken met de geografische ligging van het dorp in een gewilde
woonomgeving die deel uitmaakt van de Metropool Regio Amsterdam. Deze dynamiek zal eerder
toenemen dan afnemen als wordt gekeken naar de opgaven die er liggen voor Laren, i.c. behoud van
zelfstandigheid en bijdragen aan oplossing regionale bestuurskrachtproblematiek. Het is dan ook van
belang dat de burgemeester van Laren gebeurtenissen herkent die van invloed zijn op het beleid en
het handelen van politiek verantwoordelijken, met andere woorden, het is van belang dat de
burgemeester van Laren bestuurlijk denkt, politiek sensitief is en tevens de nodige distantie weet te
behouden.
Analytisch
Gezien de taakstelling die er ligt is het een vereiste dat de burgemeester van Laren beschikt over een
academisch werk- en denkniveau, schakelvaardig is en vertrouwd met gemeente/overheidsfinanciën. Consequenties van bepaalde keuzen kunnen worden overzien. Het blikveld is
breed en de scheiding relevante/irrelevante informatie kan gemakkelijk worden gemaakt. Door de
relevante informatie bijeen te zoeken worden verbanden gelegd tussen problemen. Deze problemen
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worden vanuit meerdere invalshoeken bezien voordat een afgewogen oordeel wordt gegeven vanuit
de ‘helicopterview’. Voor analyse op detailniveau wordt gewaakt.
Persoonlijke stijl van de burgemeester
De hierboven beschreven basiscondities en bestuursvaardigheden vormen de voorwaarden die
gewenst zijn bij de invulling van het burgemeestersambt voor de gemeente Laren. Los van
basiscondities en bestuursvaardigheden heeft iedere burgemeester ook een eigen persoonlijke stijl
als het gaat om diens optreden en functioneren. Hieronder wordt aangegeven, rekening houdend
met de eisen van deze tijd, welke persoonlijke stijl passend wordt geacht voor de burgemeester van
Laren.
De burgemeester van Laren heeft een authentieke bestuursstijl. Het is iemand die actief gebruik
durft te maken van de bij wet toegekende bestuurlijke bevoegdheden. De burgemeester wil goed
geïnformeerd zijn over zaken, zodat op de juiste wijze sturing kan worden gegeven aan de
verschillende stappen in de bestuurlijke processen binnen raad, college en organisatie. Er is affiniteit
voor bestuurlijke vernieuwingen. Gehecht wordt aan een duidelijke definiëring van problemen
wanneer deze zich voordoen. Bij de oplossing van deze problemen wordt door de burgemeester een
feitelijke en concrete bijdrage geleverd. De regie wordt genomen, echter zonder daarbij de aandacht
te verliezen voor de collegialiteit van bestuur.
De burgemeester is sociaalvaardig, maakt gemakkelijk contact met anderen en is zich bewust van
diens verbindende rol tussen college en raad. Geïnvesteerd wordt in relaties en ingezet wordt op
draagvlak om de gestelde doelen te bereiken. Naast de formele lijn zal de burgemeester ook de
informele lijnen zoeken.
Als voorzitter van de raad, maar ook als voorzitter van het college wordt gestuurd op efficiëntie en
doelmatigheid. De vergaderstijl is gemiddeld strak, waarbij humor en relativering niet ontbreken. In
de raadsvergadering wordt elke fractie voldoende ruimte geboden. Als voorzitter van de raad houdt
de burgemeester actieve voeling met de raad c.q. de raadsleden. Er is aandacht voor de scheiding
tussen politieke standpunten en de persoon die deze standpunten verkondigt. De burgemeester
heeft een open houding voor nieuwe ontwikkelingen.
Overige aspecten
 De burgemeester dient tenminste één ambtstermijn beschikbaar te zijn;
 Nevenfuncties vormen in beginsel geen bezwaar;
 Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure;
 In Laren is een ambtswoning aanwezig. Verwacht wordt dat de burgemeester zich zo snel
mogelijk in de gemeente vestigt.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 5 maart 2019.

mw. C.J.E. Holtslag
griffier

mw. drs. R. Kruisinga
voorzitter
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