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Inleiding 
 
De gesprekken tussen Larens Behoud  en VVD zijn gehouden op 17, 18, 19, 20, 25 en 30 april 2018.  
Deelnemers zijn Peter Calis, fractievoorzitter Larens Behoud, Ton Stam, fractievoorzitter en 
demissionair wethouder VVD, Johan de Bondt, gemeenteraadslid VVD en Leo Janssen, formateur.   
De formateur is ondersteund door Corry Holtslag, griffier.  
 
Uitgangspunt tussen de partijen tijdens de informatie en formatie was de vraag ‘wat is het beste voor 
Laren?’ en niet ‘wie krijgt het meeste gelijk?’ Hoe krijgen we verbinding? Het conceptakkoord is 
daarom ook woensdag 25 april voorgelegd aan de partijen die niet hebben deelgenomen aan de 
inhoudelijke besprekingen, zodat eventuele op- en aanmerkingen terdege kunnen worden overwogen 
bij de voorbereiding van het collegeakkoord met het programma voor de periode 2018-2022. Het 
programma heeft in ieder geval tot speerpunt de zelfstandigheid van Laren, haar ruimtelijke 
ordening, een bestuur dichtbij haar inwoners en kwalitatieve items op het gebied van veiligheid, 
cultuur, sport, zorg, duurzaamheid en milieu.   

 
Laren biedt de beste mix van wonen, werken, winkelen, onderwijs, zorg, veiligheid, cultuur, rust en 
ruimte. En staat daarmee te boek als de beste gemeente van Nederland. Daarom strijdt ze met een niet 
aflatende inzet voor het behoud van haar zelfstandigheid. Waarom? Omdat we het samen met elkaar 
meer dan goed redden. Laren staat voor kleinschaligheid, geborgd in een traditie. Van wat Larense 
families de afgelopen decennia met elkaar hebben opgebouwd. Wij zijn verbonden met elkaar, 
zorgzaam en het bestuur staat dichtbij de mensen. Het dorp heeft kwaliteit, is cultuurbewust en 
sportief, aantrekkelijk qua winkelaanbod, zeer bestuurskrachtig en financieel kerngezond. Laren is 
een van nature actieve gemeenschap en kent vele particuliere initiatieven. Er is aandacht voor de 
behoefte van alle geledingen in het dorp. Op het gebied van volkshuisvesting heeft sociale 
woningbouw onze speciale aandacht. Voor bestaande bouwwerken geldt in algemene zin dat 
terughoudend zal worden omgegaan met het wijzigen van vigerend bestemmingsplannen. Eerste 
prioriteit is het behoud van de beeldkwaliteit van het dorp. Door middel van keuzenota’s zullen grote 
(bouw)projecten met de raad worden besproken, waarbij de keuze tussen herbestemmen en 
nieuwbouw uitdrukkelijk aan de orde moet komen. Aan de hand hiervan zal de raad de kaders 
vaststellen voor de te ontwikkelen plannen.  
Dit coalitieakkoord geeft een eerste aanzet voor de kaderbrief en activiteitenplanning. Dit wordt deze 
zomer nader uitgewerkt in een strategische nota en vertaald in een collegeakkoord. Het 
coalitieakkoord heeft de ambitie om het goede te behouden en het zwakke te verbeteren en/of de 
gelegenheid om dat te doen aan te pakken. In 2022 is tot doel gesteld dat het dorp zelfstandig is, 
groen, veilig voor inwoners en ondernemers, autoluw, begaanbaar voor zijn inwoners en de zorg 
méér dan netjes geregeld. 
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Behoud van zelfstandigheid 
 
In de eerste plaats komt de gezamenlijke wens van de drie gemeenten Huizen, Blaricum en Laren om 
een eensluidend standpunt in te nemen met betrekking tot de lopende ARHI-procedure. Een motie 
hierover is in de raad van 25 april jongstleden aangenomen. 
“De gemeente Laren spreekt zich uit voor een gezamenlijke en onderling af te stemmen inzet van de 
drie betrokken gemeenten gericht op zelfstandigheid. In de lopende ARHI-procedure zullen alle  
middelen die ten dienste staan worden benut. De kosten die hiermee gepaard gaan zullen door de drie 
gemeenten gezamenlijk worden gedragen voor zover dit past binnen de eigen haalbare doelstellingen.”  

 
De volgende onderwerpen zijn besproken en uitgewerkt: 
 
1) Bestuurlijke inrichting 

Uitgangspunt is, dat Laren dichtbij zijn burgers wil staan en burgerparticipatie nog meer wil bevorderen. 
Daarom is het belangrijk dat Laren zelfstandig moet blijven in samenwerking met buurgemeenten. Laren 
heeft in het verleden bewezen zelfstandig én bestuurskrachtig te zijn. Schaalvergroting is daarom een 
achterhaald concept. Het plaatst de gemeente te ver af van de burgers. De provincie handelt onzorgvuldig. 
In samenwerking met de buurgemeenten Blaricum en Huizen zullen daarom gelden worden vrijgemaakt en 
ingezet die nodig zijn om haar zelfstandigheid te bevechten. De bestuurlijke inrichting kent voor de komende 
vier jaar de volgende speerpunten: 

 
− ARHI-procedure in portefeuille burgemeester   
− De besluitvorming in de regio moet transparanter worden 
− Streven naar meer invloed in de regio door middel van voorzitterschap van één van de 

wethoudersoverleggen 
− Bevorderen  samenwerkingsverbanden met buurgemeenten (ambtelijk en bestuurlijk) 
− Meer informele bijeenkomsten met de raad, met name op RO gebied 
− Bevorderen interne sfeer van de raad 
− Bestuursondersteuning college herbezien 

 
2) Financiën 

Voortzetting van het sterke financiële beleid van de afgelopen vier jaar is uitgangspunt. Een permanent 
sluitende begroting is daarom vanzelfsprekend. Er is de ambitie een goed rentmeesterschap te continueren 
van Larense bezittingen en verworvenheden en een uitgekiende inkoop van diensten en kritische monitoring 
op (kosten)effectiviteit van de bestuursorganisatie. In de praktijk werkt dat als volgt uit: 

 
− Capaciteit en financiële middelen vrijmaken voor behoud zelfstandigheid gemeente  
− Strategische toekomstplannen zoveel mogelijk benoemen in de begroting 
− Incidenteel geld voor incidentele doelen (zoals bijvoorbeeld sport) beschikbaar maken 
− OZB niet hoger dan de inflatie (de opbrengst OZB woningen is in 2018 geraamd op € 

3.283.000, vrijwel gelijk aan de € 3.275.000 van 2017 en lager dan de € 3.332.000 van 2016) 
− Afvalstoffenheffing kan gelijk blijven 
− Kadernota continueren, echter dit jaar een Kaderbrief plus benoemde begrotingswijzigingen 
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− Gelden voor sociaal domein blijven binnen de gelden die door het Rijk daarvoor beschikbaar 
zijn gesteld 

 
3) BEL Combinatie 

Goed samenwerken vanuit eigen kracht en zelfstandigheid binnen BEL verband. Inmiddels bestaat de BEL 
Combinatie tien jaar. Tijd om de ambtelijke samenwerking tussen Blaricum, Eemnes en Laren te evalueren 
op effectiviteit en efficiency. Daarom het volgende:  
  
− Afvaardigen wethouder in DB BEL-combinatie 
− Evalueren effectiviteit BEL Combinatie: versterking van de BEL-organisatie ondersteunen 

maar ook oog voor efficiëntie waar mogelijk 
− De verbeterde dienstverlening biedt nog mogelijkheden voor meer klantgerichtheid- en 

vriendelijkheid (communicatie, eigenaarschap van een gemeld probleem) 
− Voortzetten ingezette beleid voor verbetering van de digitale dienstverlening 

 
4) Volkshuisvesting, grondbeleid, ruimtelijke ordening 

Het behoud van de beeldkwaliteit op het gebied van de ruimtelijke ordening waarbij het primaat in de eerste 
plaats ligt bij de raad, krijgt de komende vier jaar bijzondere aandacht. Op het gebied van volkshuisvesting 
wordt meer aandacht aan sociale woningbouw besteed. Voor bestaande bouwwerken geldt in algemene zin 
dat terughoudend zal worden omgegaan met het wijzigen van vigerend bestemmingsplannen. Eerste 
prioriteit is het behoud van de beeldkwaliteit van het dorp. Door middel van keuzenota’s zullen grote 
(bouw)projecten met de raad worden besproken, waarbij de keuze tussen herbestemmen en nieuwbouw 
uitdrukkelijk aan de orde moet komen. Aan de hand hiervan zal de raad de kaders vaststellen voor de te 
ontwikkelen plannen. Het beleid voor de komende vier jaar kent de volgende richtlijnen:  

 
− Voor bestaande bouwwerken geldt in algemene zin dat terughoudend zal worden omgegaan 

met het wijzigen van vigerende bestemmingsplannen. Bij grote projecten zal het college 
middels een keuzenota voorstellen aan de raad doen. In deze nota dient de afweging tussen 
herbestemming en nieuwbouw aan de orde te komen. Aan de hand hiervan zal de raad de 
kaders vaststellen voor de te ontwikkelen plannen. Prioriteit daarbij is het behoud van de 
beeldkwaliteit van het dorp 

− Geen inbreiding van Erfgooierscomplex 
− Burgemeesterswoning wordt niet verkocht 
− Implementatie van de door de raad aanvaarde lokale woonvisie. Bij nieuwbouw sociale 

woningbouw voorrang voor Laarders en ook bij nieuwbouw vrije sector met extra aandacht 
voor Larense kopers, in het bijzonder als een sociale huurwoning wordt achtergelaten 

− Juridisch onderzoek naar mogelijkheid om - voordat de bouwvergunning onherroepelijk is 
geworden - door middel van een realisatie-overeenkomst de sloop en eventuele kap van 
bomen pas toe te staan als de bouw met zekerheid doorgang zal vinden 

− Jaarlijkse check op bouwvergunningen die verlopen zijn en kunnen worden ingetrokken 
− Maken van nieuwe prestatieafspraken met de woningbouwverenigingen 
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5) Kunst en cultuur 
Kunst en cultuur is - naast de sport - de voedingsbodem om elkaar te ontmoeten. Geborgd in ons verleden, 
verrijkt het ons in wie we zijn als gemeenschap. Het bepaalt in hoge mate onze identiteit. Laren kent een 
hoog voorzieningenniveau op het gebied van de cultuur. Zowel in de zogenoemde `high culture’ als de `low 
culture’. Beide zijn het cement voor onze gemeenschap en moeten daarom blijvend versterkt en verstevigd 
worden. De komende periode daarom: 
 
− Opstellen van een nieuwe cultuurnota; daarin onder meer aandacht voor: 

o Herijking beleid per evenementen met meer aandacht voor kleinschaligheid en met 
voorrang voor Larense ondernemers 

o Meer aandacht voor kleine clubs en verenigingen en stichtingen in Laren 
− Burgemeester als gedelegeerd commissaris van toezicht in Singer Laren 
− Stimuleren verbetering exploitatie Brinkhuis 
− Implementatie `Kunststichting’, gemeentelijke kunstcollectie 

 
6) Verkeer en vervoer 

Betere veiligheid en betere begaanbaarheid is het ambitieuze uitgangspunt. Begaanbaarheid en 
toegankelijkheid staan bovenaan de agenda. De parkeerdruk en aantal verkeersbewegingen moeten omlaag. 
De hufterigheid in het verkeer zal worden aangepakt. Daarom meer aandacht voor handhaving. Ook de 
begaanbaarheid van de stoepen voor de jonge ouders en de oudere inwoners in ons dorp zal worden 
verbeterd. Daarvoor zullen soms stevige keuzes gemaakt moeten worden aangaande het groen. Eén en ander 
leidt tot: 

 
− Uitvoeren van het door de raad vastgestelde Verkeers- en Vervoersplan, met onder andere: 

o venstertijden voor vrachtverkeer 
o uitbreiding blauwe zone 
o streven naar vervoer op maat met elektrische buurtbusjes, oproepbaar, bestuurd door 

vrijwilligers, ook geschikt voor vervoer invaliden 
o verbetering stoepen, vooral rond verzorgingshuizen 

− Onderzoek door burgercommissie (`Denk Tank’) naar extra parkeermogelijkheden 
− Aandacht voor `Visio’ wandelroutes in het centrum 

 
7) Duurzaamheid en milieu 

We moeten spaarzaam zijn met het milieu en ons steeds meer focussen op duurzaamheid. Duurzaamheid is 
een breed begrip, het heeft alles te maken met hoe we met onze natuur omgaan. Het heeft alles te maken met 
leefbaarheid en vooral leefkwaliteit: 
 
− Intensivering van duurzaamheid, in ieder geval snellere verLEDding openbare verlichting, 

effectieve maatregelen tegen wateroverlast door indiening nieuw GRP en bij voorkeur 
nieuwbouw zonder gasaansluiting  

− Object-gebonden financiering middels baatbelasting 
− Stimuleren energietransitie (gasloos, zonnepanelen, windturbines, geothermie) 
− Streven naar circulariteit 
− Bomenbeleid formuleren, bij kapvergunning aandacht voor kwaliteit in beeld en diversiteit 
− Faciliteren van particuliere en coöperatieve voorzieningen 
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− Evaluatie afvalscheiding 
 
8) Economische aangelegenheden, centrum 

Het economisch beleid is een voortzetting van de vorige collegeperiode waarbij uitgangspunt is het 
stimuleren van actieve betrokkenheid van ondernemers bij Laren. Het ondernemersfonds moet daarom 
worden versterkt. Er moet binnen het bestaande winkelaanbod meer worden gestreefd naar variatie: 

  
− Implementatie van het door de raad aanvaarde Centrumplan 
− Intensivering huidige beleid voor Bijzonder Laren 
− Geen horeca uitbreiding 
− In principe geen uitbreiding van het winkelaanbod (stimuleren branchering i.s.m. Bijzonder 

Laren) 
− Indien sprake van een innovatief concept dan voorleggen aan de raad 
− Meer aandacht voor kleur in het dorp door middel van bloemen in perken en wegstroken en 

door het aanbrengen van bloemkorven aan lantaarnpalen, in samenwerking met Bijzonder 
Laren voortzetting van de aanpak `Gewildgroei’ 

− Aandacht voor een schoner dorp door meer inzet `opruimers’ en voor de staat van het 
straatmeubilair  

− Prestatieafspraken en nieuwe aanbesteding groenonderhoud 
− Terughoudend reclamebeleid met name voor gevels en stoepen 
 

9) Maatschappelijke zorg, sociaal domein 
De zorg in Laren moet méér dan netjes geregeld zijn. We gaan met respect om met onze ouderen en 
zwakkeren. Een speciaal accent krijgen onze bewoners met een nieuwe status: 

 
− Voortzetten samenwerking op gebied van beleid en uitvoering met HBEL en regio 
− Voortzetting aandacht voor project eenzaamheid en meer aandacht voor de positie van 

mantelzorgers 
− Meer beleidsruimte voor wijkteams d.m.v. het toekennen van een eigen budget, waarover 

periodiek achteraf verantwoording wordt afgelegd 
− Aandacht voor werkgelegenheid van statushouders 
− Participatie kinderen statushouders bevorderen in overleg met scholen en (sport)verenigingen 

 
10) Jeugdbeleid 

Jongeren zijn onze toekomst, daarom blijvend aandacht voor een actief jeugdbeleid. Facilitering, stimulering 
en talentontwikkeling hebben daarom prioriteit: 
 
− Voortzetten van het beleid 
− Structureren van het overleg tussen jeugdwerk en toezichthouders 
− Jeugdactiviteiten, zoals nu in de Scheper, uitbreiden 
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11) Veiligheid en handhaving 
Laren is weliswaar de beste gemeente van Nederland, maar staat te hoog in de top-10 van Nederland waar 
het gaat om inbraken. Het beleid op het voorkomen ervan zal worden versterkt. Ook op het gebied van 
handhaving zal het beleid intensiveren door de volgende maatregelen: 

 
− Naar drie BOA’s (inclusief huidige) voor betere handhaving en toezicht parkeren en openbaar 

gebied 
− Versterking van de aansluiting op structurele basis tussen politie en BOA’s, onder leiding van 

de  burgemeester, zodat informatie-uitwisseling kan worden geoptimaliseerd  
− Bestaande samenwerkingsconvenant Gooiland, politie en gemeente actualiseren en 

revitaliseren 
− Handhaving openbare orde in portefeuille burgemeester  
− Handhaving vergunningen RO en openbare ruimte in portefeuille wethouder 
− Binnen college goede afstemming tussen burgemeester en wethouder over lopende en 

toekomstige handhavingszaken (Handhavingslijst) 
− Effectief bevorderen van de buurtpreventieverenigingen door middel van financiële steun en 

ambtelijke ondersteuning. Uitbreiding van aandacht naast inbraak -112- ook voor verkeer, 
brandveiligheid en aansluiting wijkteams ouderen/eenzamen 

− Stimuleren `Keurmerk Veilig wonen’ 
− Aandacht voor verlichting in de gangpaden en verbeteren van hang- en sluitwerk bij de 

sociale huurwoningen van woningbouwvereniging Gooi&Om conform reeds gemaakte 
financiële afspraken met de gemeente 

− Cameratoezicht (ANPR) verbeteren door de gedane aanbevelingen van de politie te volgen  
− Regelmatig pop-up sessies organiseren op markt, bij Hart van Laren of in wijken (buurttent) 

waar wijkagenten en BOA’s (eventueel aangevuld van materie-deskundigen op gebied van 
veilig wonen) vragen van bewoners beantwoorden 

 
12) Subsidiebeleid 

Het subsidiebeleid wordt de komende periode opnieuw tegen het licht gehouden: 
 
− Evalueren subsidienota 
− Jaarlijkse financiële verantwoording door grotere subsidie-ontvangers met een drempel van  

€ 5.000,- 
 
13) Sport 

Actief stimuleren in een veranderende sportwereld van sportbeoefening voor alle leeftijden zowel recreatief 
als competitief. Komend beleid wordt het faciliteren van sportclubs - ook de kleinere - bij onderhoud en 
renovaties van hun sportaccommodaties waardoor sporten toegankelijk blijft voor iedereen:  
 
− Sportraad actief ondersteunen en betrekken bij vastgesteld beleid sport&bewegen 
− Een jaarlijks bedrag op structurele basis reserveren voor de ondersteuning van de sport  
− Incidenteel geld beschikbaar stellen voor substantiële investeringen in voorzieningen (waarbij 

duurzaamheid uitgangspunt is) en financiële positie van sportverenigingen en scouting 
− Eigen verantwoordelijkheid ook in financieel opzicht (scouting, sport), de gemeente is bereid 

mee te financieren 
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14) Bestuurlijke vernieuwing 

Het bevorderen van burgerparticipatie door inwoners meer te betrekken bij het beleid in hun buurt en door 
het inspelen op hun ideeën: 
 
− Bevorderen van ontmoetingen tussen college en burgers (waaronder intensivering overleg 

met buurtpreventieverenigingen)  
− Meer informele bijeenkomsten tussen raad en burgers 
− `Open Deur’ praktijk van het college 

 
15) Communicatie 

De coalitie wil het contact met de inwoners verbeteren door vaker te communiceren over het gemeentelijk 
beleid. Dat gaat ze doen door onder andere:   

 
− Publicatie vergunningen weer per 2 weken 
− Frequentie Larens Journaal opvoeren, met onderzoek naar beperking van de daarmee gepaard 

gaande kosten  
− Handhaven van jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor inwoners met speciale uitnodiging voor 

alle nieuwe inwoners 
 
16) Onderwijs 

Onderwijs is een belangrijke gemeentelijke taak. Gemeenten zijn verplicht om een breed en divers onderwijs 
aanbod aan te bieden van voldoende kwaliteit. Zoals onderwijshuisvesting, voor- en vroegschoolse educatie, 
leerlingenvervoer en leerplicht. Eén en ander is in Laren ruimschoots aanwezig. Dat betekent: 

 
− Voortzetten huidige beleid en stimuleren muziek- en natuuronderwijs, via de scholen 

 
17) Monumentenbeleid 

Laren koestert zijn monumenten. Het huidige beleid wordt voortgezet en reeds gestarte projecten afgerond: 
 
− Handhaven huidige beleid 
− Blijvende aandacht voor onderhoud monumenten in openbare ruimte; gedenkteken en kunst 
− Voltooien van huidige monumentenlijst met aanwijzing van beschermde panden 
− Aandacht voor de staat van de Johanneskerk (in 2021 bestaat de kerk 500 jaar, het oudste 

gebouw in Laren) 
 

18) Projecten, waaronder 
− Opstellen saneringsplan Gooiergracht  
− Crailo 
− Wateroverlast 

 
 
 
 
 



9 
 

Laren, 30 april 2018   
 
 
Coalitieakkoord 2018-2022 gemeente Laren 
 
 
 

   
 
Namens de fractie van Larens Behoud, 
 
Peter Calis     
 
 
 

 
 
Namens de fractie van de VVD Laren, 
 
Ton Stam 
 

 


