
Verkiezingsprogramma 2018 - D66 Laren

Goed bestuur
Goede zorg
Goed klimaat

D66 krijgt het voor elkaar



2Inhoud

Voorwoord Alexander Pechtold 3

Lijsttrekker Nico Wegter 4

Kernpunten  5

1 Goed bestuur 6

2 Leefbaarheid en veiligheid 9

3 Wonen  10

4 Duurzame gemeente 12

5 Cultuur, recreatie en natuur 14

6 Onderwijs 16

7 De zorg 17

8 Financiën 19

D66 Algemene uitgangspunten 20



Voorwoord 
Alexander Pechtold

Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. 
In Nederland ligt het hart van de politiek steeds 
nadrukkelijker buiten de muren van het Binnenhof en 
steeds meer binnen de grenzen van de gemeente. 
Als raadslid en wethouder in Leiden en burgemeester 
in Wageningen heb ik gezien hoe dat werkt. De 
belangrijkste vraag moet steeds zijn: ‘Wat betekent dit 
voorstel voor mensen in hun dagelijkse leven, in hun 
directe omgeving?’ Het is van groot belang dat mensen 
kunnen meebeslissen over de indringende keuzes 
waar gemeenten voor staan. Worden de klassen van 
kinderen straks echt kleiner? Geven we voldoende ruimte aan duurzame initiatieven? Kan 
iedereen werk vinden dat bij zijn of haar talenten past? Worden zorg en ondersteuning van 
ouderen, kwetsbaren en gehandicapten op maat geleverd? Krijgt de gemeente het voor 
elkaar genoeg woningen te bouwen voor iedereen? Houdt de gemeente financieel het hoofd 
boven water? Kunnen inwoners in de toekomst nog meebeslissen over hoe hun dorp of stad 
eruit ziet? Wij geloven dat het kan.
 
 Op nationaal en lokaal niveau heeft D66 laten zien problemen op te lossen. D66 is de partij 
van levende idealen, niet van vastgeroeste ideologie. Wij zijn doeners zonder dogma’s. D66 
geeft antwoord op de vragen van nu, met de inzichten van nu en het oog op de toekomst. 
De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zijn voor D66 een unieke kans op het lokale 
beleid een stempel te drukken, net zoals we dat landelijk doen. Kort nadat we de grootste 
progressieve partij zijn geworden bij de nationale verkiezingen, is het nú zaak om door te 
pakken. In dit verkiezingsprogramma staan plannen en ideeën voor de komende vier jaar. 
Geen valse beloftes, maar geloofwaardige politiek. De politiek van vernieuwing, verandering 
en verbinding. De politiek van hoop en van een uitgestoken hand. 
 
 D66 wil en kan het verschil maken. Daarvoor is elke stem nodig. Wij willen en kunnen onze 
idealen verwezenlijken en een optimistisch geluid laten klinken. Ook daarvoor is elke stem 
nodig. D66 wil concrete resultaten boeken en iedere gemeente een plezierige plek maken 
om te wonen. Daarom vraag ik iedereen naar de stembus te gaan. Uw gemeente kan op 21 
maart 2018 voortrekker worden van het nieuwe Nederlandse optimisme. Het toonbeeld van 
een plek waar mensen er zijn voor elkaar, voor de buurt en voor de gemeente waarin we 
samenleven. Op het spel staat de toekomst van uw omgeving en, wie weet, een historische 
overwinning voor D66. Samen staan we sterker. Samen krijgen we het voor elkaar. Elke 
stem telt. 
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Lijsttrekker Nico Wegter

 U BENT AAN ZET

Aan de vooravond van belangrijke bestuurlijke 
veranderingen in de Gooi- en Vechtstreek wil D66 
met u als inwoner en kiezer de belangen delen die 
op het spel staan. Wij willen u met behulp van dit 
verkiezingsprogramma betrekken bij de toekomstige 
ontwikkelingen die u direct aangaan.

Uw positie als burger is kwetsbaar ten opzichte van 
marktpartijen en de overheid. Hoe dikwijls heeft u al 
het gevoel gehad dat u niet wordt gehoord, dat er niet echt naar u wordt geluisterd?

En nu komt daar bij dat gemeenten in het Gooi binnenkort gaan fuseren om zaken die de 
gemeentegrens veelal overstijgen samen aan te pakken. Een ingrijpende verandering zeker, 
maar nodig om u ook in de toekomst van dienst te kunnen zijn .

Maar hoe zal er dan met lokale thema’s worden omgegaan, wie zorgt daarvoor, wie komt 
daarvoor op als het gemeentebestuur zich buiten het dorp bevindt ? 

Aanpassing van het bestuur aan moderne eisen gaat om meer dan het inrichten van één 
grote gemeente in de regio. Er zal gelijkertijd een ‘wijken- en kernenbeleid’ moeten worden 
ontwikkeld met een wijkraad met een eigen budget en beslisbevoegdheid. Daarvoor is 
de inzet van actieve inwoners nodig, alleen dan is het verantwoord in grotere bestuurlijke 
eenheden te denken. Opschaling en afschaling: twee zijden van dezelfde medaille.

U als inwoner wacht, in de visie van D66, dus wel degelijk een centrale rol in die nieuwe 
gemeentelijke opzet, ook al zit het gemeentebestuur straks wat verder weg. Een rol die u 
zelf kunt waarmaken door uw stem te laten horen en uw betrokkenheid ook na verkiezingen 
te tonen. U bent aan zet, het gaat per slot van rekening om úw belang! 

Nico Wegter
 Lijsttrekker D66 
 Lijst 4
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Kernpunten D66 Laren

Inzet D66
1. Het belang van inwoners staat voorop: bestuur en ambtenaren 
gemakkelijker aanspreekbaar maken / inwoners laten meedenken en    
meepraten over belangrijke onderwerpen / betere kwaliteit dienstverlening. 
2. Een slagvaardig en daadkrachtig bestuur in de regio: samenvoegen 
gemeenten, met een krachtig wijk- en kernenbeleid / Laren moet Laren 
blijven.
3. Minder (vervuilend) energiegebruik en schonere lucht: stimuleren en 
ondersteunen (financieren) van het energieneutraal maken van woningen  
en gemeentelijk vastgoed / bomenbeleid maken.
4. Gelijke kansen voor iedereen: stimuleren zelfredzaamheid en steun 
geven waar nodig, speciale aandacht voor gelijke kansen voor iedereen/ 
integratie nieuwkomers / kinderopvang / onderwijs. 
5. Veilige woonomgeving: meer handhaving, dus meer BOA’s (parkeren) / 
terugdringen inbraken / maatregelen om snelheid verkeer terug te dringen 
/ geen verdere afbouw brandweer en politie. 
6. Gezonde gemeentelijke financiën:  herbezinnen op taken van de 
gemeente / wegvallen precario opvangen door bezuinigingen of laten 
vervallen van taken / geen verhoging OZB (alleen inflatiecorrectie) / 
stringenter subsidiebeleid / geen geld naar onnodige opsiering dorp. 
7. Zorgdragen voor aangenaam wonen naar draagkracht: meer aandacht 
voor alternatieve woonvormen / onder strikte voorwaarden splitsen grote 
woningen / kleine huishoudens voor starters. 
8. Zorgdragen voor aantrekkelijke recreatie- en cultuurmogelijkheden, 
sportbeoefening, natuur en openbaar groen: ondersteunen GNR / 
inwoners openbaar groen laten adopteren / actief stimuleren flora en fauna 
/ kleinschalige cultuuractiviteiten stimuleren / beleid accommodaties. 
9. Groene economie: gemeente toegankelijker maken voor ondernemers, 
vooral voor starters en innovatieve projecten / actief beleid ontwikkelen 
hergebruik goederen / Bijzonder Laren blijven steunen / karakter van Laren 
kleinschalig houden / voorzieningen aanpassen aan draagkracht Laren.
10. Hemelwaterbeheer: afkoppelen van regenpijpen is nodig, aanpakken 
met deelname van inwoners / onderzoek naar rioolbelasting naar 
draagkracht / tegengaan verstening tuinen.

D66 krijgt het voor elkaar
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1. Goed bestuur

Dienstbare democratie
Voor D66 is de politiek er voor de burgers en niet andersom. De inwoners staan 
centraal. Het Larens bestuur dient democratisch verankerd te zijn, met ook buiten 
verkiezingstijd optimale betrokkenheid van de burger. College van Burgemeester en 
Wethouders en Gemeenteraad dienen open te staan voor ideeën en wensen van buiten, 
van onze burgers, ondernemers en organisaties. Digitale mogelijkheden benutten ter 
wille van optimale communicatie met alle betrokkenen. 

D66 zet zich in voor
• Behoud van de identiteit, het karakter van Laren, m.b.v. dorps- en wijkraden met 
reële bevoegdheden (bijvoorbeeld adviesrecht, financiën etc.). Borging van deze 
bevoegdheden via op wettelijke basis vastgelegde verordeningen op wijkraden.
• Slagvaardig democratisch gecontroleerd bestuur. Onze voorkeur gaat daarom uit 
naar één gemeente in de Gooi- en Vechtstreek.
• Open dialoog tussen coalitie en oppositie; ook de mening van de minderheid telt.
• Belonen van particulier initiatief.
• Effectieve inspraak.
• Voorkomen van onnodige prestigeobjecten zoals het ‘Centrumplan’.

Beter bestuur
De afstand tussen inwoners en het gemeentebestuur moet verkleind worden. Optimale 
transparantie in dit digitale tijdperk is dringend geboden. Burgers volledig betrekken 
bij planvorming en uitvoering. Essentiële rol is weggelegd voor maatschappelijke 
organisaties. Politici moeten niet bang zijn verantwoordelijkheid te nemen en daden te 
stellen, alleen dan verdienen zij vertrouwen. 

Laren blijft Laren
Goede dienstverlening aan de burger vergt permanente bereidheid om bestaande 
structuren aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Innovatief besturen, daar 
gaat het om. De bestaande BEL-Combinatie heeft in het verleden zeker haar waarde 
bewezen, maar is nu niet meer opgewassen tegen de nieuwe staken die vanuit de 
centrale overheid aan gemeenten zijn en worden overgedragen.
Gedecentraliseerd sociaal beleid is in HBEL-verband met succes opgepakt, maar 
verdergaande ineenvlechting van bestuurlijke structuren in de Gooi- en Vechtstreek is 
nu dringend nodig om nieuwe taken -regionaal en lokaal-  gezamenlijk slagvaardig en 
democratisch gecontroleerd het hoofd te bieden.
Beschikbare mankracht van de Gooise gemeenten, inclusief die van Laren, schiet 
tekort om de kwaliteit van toekomstige dienstverlening te verzekeren.
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Vervolg (goed bestuur)
Het op afzienbare termijn tot stand brengen van één fusiegemeente in de regio vormt in 
de visie van D66 het meest consequente antwoord op de nieuwe omstandigheden. De 
positie van Gooi- en Vechtstreek ten opzichte van de driehoek  Amsterdam -  Utrecht –  
Almere komt eerst dan volledig tot haar recht. Angstig vast houden aan zelfstandigheid 
van de gemeenten in combinatie met zogenaamde ‘Gemeenschappelijke 
regelingen’ om de bestuurskracht in de regio te versterken, leidt slechts tot nog 
meer bestuurlijke drukte en extra kosten, terwijl de gemeenteraden verder op afstand 
worden gezet.

Waarom is herindeling in de regio en dus ook voor Laren dringend nodig?
De bestuurskracht van Laren is in het laatste onderzoeksrapport als voldoende 
beschouwd maar de ambtelijke organisatie (de BEL Combinatie) is kwetsbaar. De 
Rijksoverheid schuift steeds meer taken naar de gemeenten en de ervaring leert dat 
vooral kleine gemeenten die taken niet meer aankunnen. 

Wij zijn in sterke mate afhankelijk van onze regio en van wat er in de rest van Nederland 
gebeurt. De bestuurskracht van de regio Gooi en Vechtstreek als geheel is onvoldoende. 
Dit is gebleken uit inmiddels meerdere onderzoeken. 
De regio presteert slecht op het gebied van infrastructuur, economie, landschap en 
natuur. De regio moet na vele jaren vruchteloos praten, in het belang van de inwoners 
en bedrijven, stappen zetten om daadkrachtiger, sterker en beter bestuurbaar te 
worden. Daarom is verdere integratie van de Gooise gemeenten geboden, maar 
voor D66 alleen aanvaardbaar indien dat gepaard gaat met een op maat gesneden 
wijken- en kernenbeleid om identiteit, karakter en gezicht van de dorpen en steden 
te waarborgen.  Behoud van kleinschaligheid en fusie zijn niet met elkaar in strijd, in 
tegendeel: het eerste is een voorwaarde voor het tweede. Inmiddels heeft de Provincie 
Noord Holland besloten op termijn ook te kiezen voor één Gooigemeente en op korte 
termijn (2022) een tussenstap te zetten door alle gemeenten in de regio samen te 
voegen in drie clusters, t.w. Laren-Blaricum- Huizen, Hilversum-Wijdemeren en Gooise 
Meren met mogelijk Weesp.

Rapport Deloitte Bestuurskracht G&V 2016
"Het bestuurlijk systeem is een complex, weinig transparant, druk en duur 
bestuurlijk systeem met beperkte resultaten op het niveau van de regio en 
bovenregionaal (met name fysiek domein)".
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Vervolg goed bestuur
D66 kan die weg volgen, maar geeft toch de voorkeur aan een directe oplossing 
zonder omwegen: zo spoedig mogelijk komen tot niet meer dan één gemeente in de 
Gooi- en Vechtstreek. Een heldere lijn die de extra tijdelijke samenvoegingen met alle 
bureaucratische gevolgen van dien overbodig maakt. De D66-fractie heeft het College 
van Laren opgeroepen na te gaan of voor die keuze steun kan worden gevonden bij 
de andere gemeenten in de regio. De meerderheid van de Larense raad wees dat 
voorstel van de hand. Dat betekent dat de ‘drie – gemeenten – oplossing’ binnenkort 
waarschijnlijk werkelijkheid wordt en het perspectief van één Gooise gemeente slechts 
geldt als keuze op termijn, de zogenaamde ‘stip op de horizon’. 

Transparant geloofwaardig besturen
Nieuwe wegen voor nieuwe taken. Grotere bestuurseenheden dwingen tegelijkertijd 
tot maatregelen om de burger dicht bij de politiek te blijven betrekken. Dorps- en 
wijkraden kunnen daarbij een essentiële rol vervullen als democratische keerzijde 
van de gefuseerde gemeenten. Zij dienen over reële bevoegdheden te beschikken 
inclusief eigen budgetten. Typisch lokale belangen dienen lokaal te worden behartigd, 
herkenbaar op geringe afstand van de inwoners en democratisch gelegitimeerd. D66 
roept de inwoners van Laren op gezamenlijk initiatieven te ontwikkelen om lokale 
democratie concreet inhoud te geven. Creativiteit moet daarbij niet worden geschuwd. 
Integendeel: weg van de platgetreden paden. Politiek besturen vereist voortdurende 
zelfkritiek. Alleen dan kan haar geloofwaardigheid worden verzekerd. Communicatie 
vanuit de gemeente richting burgers en omgekeerd dient in dit digitale tijdperk op 
moderne leest geschoeid te zijn. Innovatief gebruik van sociale media is dringend 
geboden, vooral om de jeugd bij de politiek te betrekken, maar natuurlijk zonder daarbij 
de ouderen op afstand te zetten.           
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2. Leefbaarheid en veiligheid in het dorp
D66 ziet de inwoners als de belangrijkste spelers als het gaat om de leefbaarheid 
en veiligheid van de omgeving: actief burgerschap. Rol van de overheid is vooral 
faciliterend en stimulerend, initiatief ligt bij de inwoners. 

In geval de veiligheid in gevaar komt, dient de gemeente te handhaven. Het aantal 
inbraken in Laren is nog steeds ontoelaatbaar hoog. Overlast door hondenpoep blijft 
voortdurende ergernis. De huidige mankracht van politie en BOA’s (buitengewoon 
opsporingsambtenaar) is onvoldoende, ook wat betreft alcoholpreventie voor de jeugd. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het intensiever controleren van horecagelegenheden en 
lessen op scholen. Wijken- en kernenbeleid in de toekomstige gefuseerde gemeente 
kan alleen slagen bij volledige betrokkenheid van de inwoners zelf. De rol van 
buurtpreventieverenigingen is cruciaal. 

Naar ons idee geen verdere afbouw van de brandweer en politie. Ook de digitale 
veiligheid zal blijvend onze aandacht opeisen. De gemeente heeft immers de plicht om 
ook over uw privacy te waken. Voor al uw persoonlijke gegevens die aan de gemeente 
zijn toevertrouwd, is de gemeente verantwoordelijk en wij zullen ons inspannen dat 
dit zorgvuldig gebeurt. Overlast van vuurwerk moet voorkomen worden, ofwel met 
vuurwerkvrije zones, ofwel met een algeheel vuurwerkverbod. Als alternatief zou de 
gemeente kunnen zorgen voor een groot vuurwerk op een veilige plek. 
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3. Wonen
D66 vraagt meer aandacht voor de wensen van de burger. Alleen dan kan een 
verantwoord woonbeleid worden ontwikkeld en gerealiseerd. Op grond van een 
goed onderbouwde visie kunnen keuzes worden gemaakt ten aanzien van (nieuw)
bouw en vervanging van gebouwen. We moeten nieuwe wegen bewandelen om aan 
actuele woonbehoeften tegemoet te komen, vooral voor het betaalbare segment 
van de woningmarkt. 

D66 zet zich in voor:
•  bouw van woningen op basis van vastgestelde percentages per soort woningen en 
dus ook betaalbare woningen;  de bestaande ‘Lokale Woonvisie’, die gebaseerd is op 
de Regionale Woonvisie, is daarbij leidend.
• stimuleren van het ontwikkelen van kleinere woningen voor starters (bijvoorbeeld via 
Tiny Houses), degenen die kleiner willen gaan wonen en bijvoorbeeld statushouders, 
jongeren, senioren en huishoudens met een klein inkomen. Splitsen van grote huizen 
naar appartementen moet mogelijk zijn onder voorwaarde van strikte regels en 
afspraken;
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Vervolg Wonen (D66 zet zich in voor)
met de woningcorporaties afspraken maken over het stimuleren van doorstroming door 
scheefwoners, grip houden of meer grip krijgen op de corporaties door nauwgezette 
prestatieafspraken, inclusief een verbod op verkoop van sociale huurwoningen;
• het onderzoeken naar mogelijkheden voor samenwerking met de BEL-gemeenten 
op het gebied van woonruimteverdeling en voor uitruil per soort woningzoekende;
• speciale aandacht voor de huursector (middenhuur 710-1000 euro), om aan de 
behoefte in die categorie te voldoen en om de doorstroming te bevorderen;
• hetzelfde geldt voor de middenkoopsector, rond 350.000-600.000; 
• optimaal her-bestemmen van vrijkomende (bedrijfs-)gebouwen voor huisvesting; 
• een vereveningsfonds instellen per bouwactiviteit, waarbij geen sprake is van sociale 
bouw om meer en betere sociale bouw mogelijk te maken;
• via kettingbedingen voorkomen dat woningen die gefinancierd worden met bijdragen 
uit het vereveningsfonds later met te veel winst doorverkocht worden; 
• in nauw overleg met omwonenden de schaarse beschikbare gemeentelijke grond 
voor woningen (Caliskamp, Ligweide zwembad de Biezem, Harmen Vosweg) benutten 
in overeenstemming met de regels in de woonvisie; 
• het niet toelaten van hoogbouw en zeker niet binnen Beschermd Dorpsgezicht;
• meer aandacht voor veiligheid in en rond woningen, vooral van belang voor de oudere 
inwoner; deze categorie blijft steeds meer thuis wonen en dus is ook extra aandacht 
nodig voor bijvoorbeeld brandveiligheid;
• in het kader van een integrale visie over duurzaamheid zorgen dat woningen zuiniger 
worden en bij nieuwbouw antciperen op een gasloos tijdperk;
• bij bouw van appartementen rekening houden met de steeds grotere behoefte aan 
eigen grote buitenruimte (balkon – terras) en voor levensloopbestendige bouw;
• verbeteren toegankelijkheid van winkelgebieden, openbare gebouwen en openbaar 
vervoer; 
• samen met Hilversum en Gooise Meren een goede balans vinden tussen de 
bebouwing op Crailo en de aangrenzende natuur.

Algemeen D66 standpunt:
"Meer huurhuizen nodig: zowel op de vrije als op de sociale huurmarkt
De gemiddelde wachtlijst voor een sociale huurwoning bedraagt in Nederland 
acht jaar, met uitschieters tot 21 jaar. Hier moet zo snel mogelijk een einde aan 
komen".
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4. Duurzame gemeente
Naar aanleiding van een motie van D66 is het ‘Klimaatbeleidsplan 2018-2022’ 
door de Gemeenteraad unaniem aanvaard en dat betekent dat Laren uiterlijk in 
2040 energieneutraal moet zijn. Dat vereist een ‘groene omslag’: vuile energie 
(vooral kolen en gas) vervangen door bijvoorbeeld zonne-energie en geothermie. 
Daardoor moet de CO2-uitstoot al in 2022 met 28% verlaagd zijn en opwekking 
van hernieuwbare energie met 16% verhoogd. Dit is een opgave voor de overheid 
én inwoners inclusief het bedrijfsleven, natuurlijk in het kader van een nationale 
en regionale aanpak. Milieuproblemen kennen geen grenzen! D66 is bereid te 
investeren in een duurzamer dorp waarbij de financiering een belangrijk punt van 
aandacht wordt. 

Verkeer
Wat betekent dat in de praktijk. De verkeersdrukte op het Brinkkruispunt moet 
aangepakt worden om luchtverontreiniging en geluidshinder te verminderen en de 
veiligheid van vooral voetgangers en fietsers te verhogen. ‘Intelligente’ verkeerslichten 
kunnen daartoe bijdragen en ook dient onderzocht of het plaatsen van ‘city trees’ (met 
mos beklede panelen) verbetering van de luchtkwaliteit kan bieden.
Het gemotoriseerd verkeer terugdringen door bijvoorbeeld afspraken met veelrijders 
(pakketdiensten, taxi’s) om elektrisch te gaan rijden. Meer ecopunten voor elektrische 
auto’s en goed toegankelijke parkeergelegenheden direct naast het centrum voor 
winkelend publiek van buiten.
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Vervolg duurzame gemeente (verkeer)
Het zwaar vervuilend verkeer moet binnen afzienbare termijn in het centrum worden 
verboden. Er moeten betere openbaar vervoerverbindingen komen met grote 
buurgemeenten. Geen parkeerbelasting, wel strikte handhaving parkeervoorschriften. 
Meer en betere faciliteiten voor fietsers en voetgangers, met een speciaal oog voor 
kwetsbare groepen zoals ouderen en invaliden.
Laren moet actief participeren in regionaal en nationaal overleg om druk op wegennet 
te verminderen, vooral door ondertunneling van de A1 tussen Bussum en Eemnes en 
verbreding van de A27 en dat alles na intensief overleg met omwonenden. Sluipverkeer 
actief verminderen. 

Duurzaam
Duurzaamheid en biodiversiteit moeten als leidraad gelden voor het gemeentelijk inkoop- 
en aanbestedingsbeleid en ook voor gebiedsontwikkeling en inrichtingsvraagstukken. 
Actieve steun van overheid ter bevordering van energiezuinige (LED-)verlichting in 
overheidsgebouwen en publieke ruimtes, waaronder scholen.  
‘Circulaire economie’ moet bevorderd worden. Het biedt kansen voor het midden- 
en kleinbedrijf, waarbij  flexibiliteit van de overheid mag worden verwacht m.b.t. de 
vestigingsregels.

De verscheidenheid in flora en fauna in het dorp bewaren door actieve steun aan 
bijenteelt, de habitat van insecten en andere diersoorten en behoud akkergronden 
binnen gemeentegrenzen. Verdere aantasting van de natuurwaarden van het 
buitengebied uitsluiten door gezamenlijk optreden in regionaal verband onder leiding 
van het Goois  Natuurreservaat (GNR).  

Beheer hemelwaterafvoer
Ernstige wateroverlast bij extreme weersomstandigheden (zoals in 2014) vereist integrale 
aanpak, d.w.z. maatregelen van de overheid én inwoners. Reeds aangekondigde verdere 
aanpassingen van het rioolstelsel (bassins) dienen versneld uitgevoerd te worden en 
afkoppelen van regenwater van woningen dient verplicht te zijn. Verhoging van de 
rioolbelasting ten laste van alle woningbezitters is daarvoor het geëigende middel om 
de overheid in staat te stellen te verwachte kosten te financieren. Die verhoging dient 
gecompenseerd te worden door gelijke verlaging van andere gemeentelijke lasten. 
Intensief overleg met inwoners is noodzakelijk met het oog op heldere voorwaarden 
voor opzet en uitvoering van de reeds voorgelegde plannen.
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5. Cultuur, sport,recreatie en natuur
Cultuur, sport, recreatie en natuur zorgen voor de nodige verbinding binnen de 
dorpse samenleving. Laren is terecht trots op haar diverse voorzieningen op velerlei 
terrein. De  houdbaarheid daarvan voor de toekomst verzekeren, ziet D66 als een 
majeure politieke opdracht, vooral met het oog op de te verwachten gemeentelijke 
herindeling in het Gooi.

D66 zet zich in voor:
• regionale afstemming van beleid met betrekking tot culturele instellingen, zoals 
musea en theaters;
• bundeling van voorzieningen, zoals bibliotheken, in regio- en BEL-verband;
• ruime aandacht voor en ondersteuning van lokale sport-, muziek- en 
scoutingverenigingen;
• actief accommodatiebeleid, dat wil zeggen een beleid dat aangeeft wat de 
verenigingen kunnen verwachten op het gebied van ondersteuning met betrekking tot 
gebouwen en terreinen;
• prioriteit voor natuurbehoud in nauw overleg met alle betrokkenen, in  de eerste 
plaats het Goois  Natuurreservaat (GNR) ;
• het gezamenlijke (Laren, Gooise Meren en Hilversum) 'çirculair' inrichten van 
de exploitatie van het Crailo-terrein, met een goede mix tussen natuur, wonen en 
bedrijvigheid;
• extra impuls aan het toeristisch beleid in nauwe afstemming met de ‘Metropool-
regio’; 
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Vervolg Cultuur, recreatie en natuur (D66 zet zich in voor)
• een kleinschalig hotel in centrum van Laren;
• blijvende steun via publieke middelen t.b.v. het onderhoud van het museum en theater, 
terwijl de exploitatie dank zij goed management positieve cijfers dient op te leveren. 
Het belang van Singer Laren is onomstreden, een landelijk bekend kroonjuweel;
• behoud van zwembad de Biezem. De huidige BEL-financiering dient onverminderd te 
worden voortgezet ongeacht mogelijk bestuurlijke herindeling van de drie gemeenten. 
Schoolzwemmen, al dan niet in schooltijd, verdient hoge prioriteit;
• het vernieuwde Brinkhuis, terecht het Hart van Laren genoemd, heeft een centrale 
plaats verworven in ons dorp. Recente aanpassingen ter ‘vergroening’ van de 
gebouwen kunnen als voorbeeld dienen voor andere overheidsgebouwen in het dorp. 
Subsidiëring via publieke middelen is gerechtvaardigd mits binnen welomschreven 
kaders;
• het nieuwe Larense Raadhuis;  dit vervult een belangrijke maatschappelijke functie 
door plaats te bieden aan (para-)medische zorg, een trouw- en raadszaal en ook 
huisvesting van het huidige gemeentebestuur. Zodra de bestuurlijke herinrichting in 
de regio een feit is, zal herschikking van een deel van de ruimtes nodig zijn. Verhuur 
tegen commerciële voorwaarden moet dan een groter gewicht krijgen zodat rendabele 
exploitatie mogelijk wordt;
• behoud van de vele monumenten en beeldbepalende panden die ons dorp rijk is. 
Dat betreft niet alleen gebouwen in het centrum maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld 
landgoed “Larenberg”;    
• het niet verder aantasten van de fraaie omgeving van Laren.  Handhaving en in 
standhouden van de ecologische hoofdstructuur moet ook voor de gemeente een 
uitgangspunt zijn. D66 staat voor behoud van het groene Gooi en is dan ook de 
natuurlijke bondgenoot van het Goois Natuurreservaat en soortgelijke organisaties. Ook 
hier geldt echter dat de bomen niet tot in de hemel groeien. Efficiënter natuurbeheer 
moet tot lagere kosten leiden. Intensievere samenwerking of zelfs een samengaan 
van bijvoorbeeld het GNR en Heel de Heuvelrug (Utrechtse heuvelrug) is daar een 
voorbeeld van.

Algemeen D66 standpunt
"Kunst en cultuur zijn essentieel voor de Nederlandse samenleving. Het dient 
als bron van creativiteit en houdt de samenleving een spiegel voor. Voor D66 
draagt een stevige en creatieve kunst- en cultuursector bij aan een open en 
verbonden Nederland". 
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6. Onderwijs
Laren kan prat gaan op een breed palet aan onderwijsvoorzieningen op verschillende 
niveaus van Basisonderwijs tot College de Brink en Scholengemeenschap Laar en 
Berg. Daarnaast bestaan er uitstekende mogelijkheden voor ‘permanente educatie’,  
zoals de Volksuniversiteit en de diverse cursussen die bijvoorbeeld in het Brinkhuis 
gegeven worden. ‘Iedereen aan de slag’ is dan ook het motto van D66.

Gelukkig tekent zich recent een zeer welkome trend af van vestiging van jonge gezinnen, 
waardoor de eerdere terugloop van het aantal leerlingen op de basisscholen is gestopt. 
De ruim aanwezige voorzieningen betreffende kinderopvang en kleuteronderwijs 
verhogen de attractiewaarde van Laren voor nieuwe bewoners.

D66 is warm voorstander van werkende ouders. Daarom is adequate kinderopvang 
van maatschappelijk belang en dus is steun van de overheid hiervoor gerechtvaardigd.

Initiatieven opgezet  om integratie van buitenlanders te bevorderen, zoals het geheel 
door vrijwilligers bemande Taalcafé, hebben recht op concrete steun van de overheid.   
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7. De zorg
Vanuit Den Haag zijn de afgelopen jaren belangrijke taken op het gebied van welzijn 
en sociaal beleid naar de gemeenten overgeheveld. Maatwerk dicht bij de burger is 
nodig en minder bureaucratie. 

De beschikbare middelen staan, mede als gevolg van kostenstijgingen en 
efficiëntiekortingen door de overheid, onder druk. Het is dan ook zaak om eventuele 
gerealiseerde positieve resultaten in het sociaal domein uitsluitend voor de verdere 
verbetering van het diensten- en welzijnsaanbod te bestemmen.  
De samenwerking in het sociaal domein met de buurgemeenten zal nog verder versterkt 
moeten worden, waarbij Laren zich weer meer van directe invloed verzekert en niet 
slechts de grootste gemeente volgt.   
Welke opzet ook gekozen wordt bij de toekomstige bestuurlijke herindeling, een  
doelmatig sociaal beleid in Laren  vergt delegatie van bevoegdheden en coördinatie 
in regionaal verband. Dit mag niet ten koste gaan van transparantie en betrokkenheid 
van de burger zelf. Democratische controle, in de eerste plaats via de gekozen 
vertegenwoordigers, dient verzekerd te zijn. D66 bepleit voorrang voor eigen regie 
door de burgers. De overheid  coördineert en faciliteert samenwerking. 
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D66 zet zich in voor:
• inkopen van kwalitatief goede zorg op grond van duidelijk omschreven richtlijnen 
(keurmerken);
• nadruk op preventieve zorg door meer middelen beschikbaar te stellen voor afstemming 
sociale wijkteams met huisartsen en jeugdwelzijn, en een betere zichtbaarheid ervan;
• zorgaanbieders aansporen voldoende wijkverpleegkundigen en huishoudelijke 
hulpen te werven en/of op te leiden;
• integrale aanpak jeugdwelzijn door opstarten van jeugdwelzijnsteam dat in 
samenwerking met sociaal wijkteam en het onderwijs de benodigde ondersteuning 
voor de hulpvrager coördineert.
• goede vervoersregelingen, zo mogelijk op maat;
• goede afstemming rol van de gemeente met die van de professionals;
• instellen van beroepsinstantie inclusief ombudsman/-vrouw en vertrouwenspersoon;
• criteria benoemen in verband met uitvoeren Persoonsgebonden Budget (PGB) en 
het Persoonsvolgend Budget. De voorkeur van D66 gaat uit naar het PVB  (toezicht 
vooraf). 

Armoede
Er zijn Laarders die het financieel niet redden. Niet alleen tijdens de recente crisisjaren, 
maar ook nu nog moeten voedselbanken in veel gevallen soelaas bieden. Niemand 
mag aan haar/zijn lot worden overgelaten. Solidariteit, ook van de overheid, is 
geboden. Een ruimhartig minimabeleid kenmerkt een eerlijke samenleving. Daar staat 
tegenover dat van hen die afhankelijk zijn van publieke steun en daartoe in staat zijn 
een tegenprestatie mag worden verwacht. Zij kunnen een bijdrage leveren aan de 
samenleving door bij voorbeeld actief te participeren in zorg, welzijn en publieke taken.

Bewoners en openbare ruimte
Inrichting en onderhoud van de openbare ruimte is een taak van de lokale overheid. 
Burgers voelen zich hierbij zeer aangesproken. Het is dan ook zaak om hen hierbij te 
betrekken en particuliere initiatieven voor verbetering ervan te ondersteunen. Inspraak 
moet serieus genomen worden door interactieve beleidsvorming. Hierbij wordt de 
burger vanaf de eerste opzet bij de realisatie van projecten betrokken en vervult de 
overheid vooral een uitvoerende rol.

Vrijwilligers
Vrijwilligerswerk is zeer belangrijk.  Zonder vrijwilligers zouden vele activiteiten 
onmogelijk zijn, in de eerste plaats in de mantelzorg. Maar ook het verenigingsleven, 
de kunst en de sport zouden niet floreren zonder de inbreng van vele betrokkenen. 
Betrokkenheid en solidariteit vormen het cement van een leefbare dorpsgemeenschap. 
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8. Financiën
Niet meer uitgeven dan er binnenkomt en rekening houden met tegenvallers. 
Geen rekeningen bij de volgende generatie neerleggen. Blijvend aandacht voor 
de kerntaken van de gemeente is noodzakelijk. De begroting is nu op orde maar 
de uitdagingen voor de toekomst zijn groot. Denk alleen maar aan het onderwerp 
verduurzamen, dat vraagt om investeringen en een toekomstgericht financieel 
beleid. 

D66 durft te kiezen
• voortdurend herbezinnen op taken van de gemeente, wat moet de gemeente doen 
en wat niet;
• geen lastenverhogingen, de woonlasten in Laren behoren al tot de hoogste in 
Nederland;
• minder voorzieningen financieren die vooral door niet-inwoners gebruikt worden;
• subsidiebeleid herijken, doel van de subsidie helder omschrijven en daar naar laten 
handelen; de ontvangers jaarlijks verantwoording laten afleggen door te informeren 
over de resultaten;
• groot onderhoud beter plannen en begroten;
• verhogen van de kwaliteit van het ambtenarencorps, rekening houdend met de 
gevolgen van de herindeling Gooi en Vechtstreek;
• verminderen inhuur externe experts en strikte bewaking van de financiële gevolgen 
van die inhuur; 
• optimaal gebruik maken van provinciale, landelijke en Europese subsidies;  
• fors investeren in duurzaamheid, vooral ook in gemeentelijk vastgoed (kost gaat voor 
de baat uit);
• in VNG-verband Vereniging Nederlandse Gemeenten) stevig aansturen op meer 
gelijkmatige financiering door het Rijk waardoor de begrotingen betrouwbaarder 
worden;
• meer aandacht voor de financiën van de Gemeenschappelijke Regelingen.
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D66 Algemene uitgangspunten 
Kritisch maar constructief
Bij de concrete inzet vanuit de lokale omstandigheden laat D66 zich 
inspireren door de algemene D66 richtingwijzers en uitgangspunten. Wij 
kenmerken ons door een kritische maar altijd constructieve grondhouding 
gericht op het algemeen belang, zonder een verlengstuk te zijn van welke 
belangengroep dan ook.

De mens centraal 
De mens, het individu, centraal: vrij, gelijkwaardig en mondig. Wij streven 
naar een democratische, duurzame en open samenleving, waarin vrijheid 
en zelfstandigheid even vanzelfsprekend zijn als sociale samenhang. 
Een samenleving waarin burgers primair verantwoordelijk zijn voor hun 
omgeving. Een omgeving waarin werk, vrije tijd en zorg goed te combineren 
zijn. D66 wil actief kansen scheppen die mensen stimuleren hun talenten 
te benutten. D66 bedrijft praktische en resultaatgerichte politiek vanuit 
haar idealen zonder blauwdrukken of dogma’s . We denken graag na 
voordat we beslissen.

Sociaal-liberaal
D66 wil mensen in staat stellen blijvend hun eigen keuzes te maken. 
We willen sociale doelen bereiken met liberale middelen. Dat is ons 
democratisch perspectief: sociaal-liberaal.
D66 politiek kenmerkt zich door:
• vertrouwen in de eigen kracht van mensen,
• belonen naar presentatie en eerlijk delen in de welvaart,
• streven naar een duurzame en harmonieuze samenleving,
• koesteren van de grondrechten en gedeelde waarden,
Ambitie tonen, ook in de lokale politiek, dus ook hier in Laren. Daarom is 
uw steun voor een actieve D66-fractie in de komende vier jaar, gericht op 
een democratische en groene samenleving, meer dan welkom.

D66 krijgt het voor elkaar
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