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Inleiding: onze liberale drijfveren 
 
Vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en sociale rechtvaardigheid zijn de kernbegrippen van de 
VVD. Voor de VVD Laren zijn deze beginselen leidend bij het beoordelen van en besluiten over zaken die voor 
ons dorp van betekenis zijn. Ze geven weer hoe wij naar onszelf kijken, hoe we de wereld zien en hoe we met 
anderen proberen samen te werken. U als kiezer vragen wij om ons hierop altijd aan te spreken. 
 
VVD’ers gaan uit van sterke, ondernemende mensen, die goed voor zichzelf opkomen en kunnen zorgen. 
Mensen die de ruimte claimen die daarbij gewenst en nodig is. Mensen die zelf willen bepalen hoe zij invulling 
geven aan hun leven en dat van hun dierbaren en tegelijkertijd rekening houden met hun omgeving. Daarin 
willen zij niet al te veel betutteld worden al beseffen zij dat regels er ook zijn om zichzelf te beschermen. De 
vrijheid gaat zover als de vrijheid van de ander. Van de gemeente, de regering of van Europa verwachten 
VVD’ers dat die meewerken aan het zo ruim mogelijk houden van de vrijheid om zelf te bepalen hoe zij hun 
leven willen inrichten en om veiligheid en bescherming te bieden waar noodzakelijk. “Het doel van de Staat is 
de vrijheid”, aldus Baruch Spinoza.  
 
Verdraagzaamheid is daarmee onlosmakelijk verbonden. VVD’ers geloven in scheppende mensen die op hun 
eigen manier streven naar verbetering van de kwaliteit van hun leven, geestelijk en materieel. Mensen die ook 
oog hebben voor het behoud van verworvenheden uit het verleden omdat die bijdragen aan de diversiteit die 
onze samenleving welvarend heeft gemaakt en zal houden. Mensen die niet direct oordelen maar bereid zijn 
om eerst te luisteren naar de feiten, en niet alleen naar de meningen. Verdraagzaamheid is een voorwaarde 
voor vrijheid. 
 
VVD’ers zijn zich ervan bewust dat dit niet altijd en voor iedereen opgaat. Er is een overheid nodig om de 
ruimte soms letterlijk te verdelen zodat iedereen optimale ruimte geniet. Dat doet ze door regels te stellen en 
ze te handhaven. Redelijkheid en maatwerk zijn voor VVD’ers onderdeel van de handelwijze.  
Daar hoort ook een voorwaardenscheppende en stimulerende rol voor de overheid bij. Een overheid die in de 
eerste plaats open staat voor de vele initiatieven vanuit de bevolking. Zo moeten het verenigingsleven en 
vrijwilligersinitiatieven op waardering en steun van de overheid kunnen rekenen. Ze bevorderen onze 
saamhorigheid als dorpsgenoten. De overheid helpt bij het oplossen van knelpunten en neemt de controle niet 
over. 
 
Daarnaast is niet iedereen altijd en overal in staat om op eigen kracht alles te regelen en realiseren. Er zijn tal 
van omstandigheden die verhinderen dat mensen, soms tijdelijk, soms permanent op ondersteuning 
aangewezen zijn. Dan staan VVD’ers ook klaar om de helpende hand te bieden: met het doel dat mensen zo 
snel mogelijk weer hun eigen zelfstandigheid krijgen en zo lang mogelijk behouden. Voor mensen die langdurig 
ondersteuning nodig hebben zorgen we voor een sociaal menswaardig bestaan. 
 
De VVD Laren wil alle inwoners, ondernemers en bezoekers van ons mooie dorp zo goed mogelijk ten dienste 
staan in de komende vier jaar. Dat kan alleen succesvol zijn als we bewoners uitdrukkelijk uitnodigen om mee 
te doen en te laten participeren bij de besluitvorming.  
Voor een gezonde gemeente is extra aandacht nodig voor ondernemers en werknemers die het na de 
coronacrisis moeilijk hebben om hun dagelijks brood te kunnen verdienen. Een gezonde gemeente is een 
sportieve gemeente met uitstekende faciliteiten voor jong en oud. En een gezonde gemeente is een plek waar 
je je veilig voelt: beschermd door onze veiligheidsdiensten politie en brandweer, op straat, op school en thuis.  
De VVD staat voor een gezond, ondernemend en bruisend Laren! 
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Hoofdstuk 1 Leefomgeving en wonen, verkeer en veiligheid 
 
De inwoners van Laren zijn verknocht aan de bijzonder mooie leefomgeving van ons dorp. Het karakteristieke 
en gezellige dorpscentrum, het vele groen, de mooie huizen en gebouwen aan lommerrijke lanen zijn waarden 
waar uiterst zorgvuldig mee moet worden omgesprongen. Voor de VVD-Laren is het behouden en waar 
mogelijk versterken van die kwaliteiten uitgangspunt van beleid. 
 
De VVD vindt dat Laren een fantastisch dorp moet blijven door op een zorgvuldige wijze en met oog voor het 
bijzondere karakter en duurzaam behoud van het dorp, met veranderingen mee te bewegen.  
Het verfraaien van kleine landschapselementen of een, in de buurt passende, verbouwing van een woning 
moet mogelijk blijven. Een nieuwe dakkapel of een beperkte uitbreiding van een woning kan zoveel waarde 
toevoegen voor de bewoners dat de gemeente daaraan zal meewerken. Uiteraard mits dat past in de 
beeldkwaliteit van de omgeving. 
De ruimte voor grote nieuwbouwplannen is er niet meer in Laren. De VVD in Laren heeft zich ingezet om de 
afgelopen jaren extra woningen te realiseren, vooral voor starters en senioren, maar daarmee zijn de verdere 
mogelijkheden wel zo goed als uitgeput, op een enkele postzegel na. De VVD is voorstander van onderzoeken 
naar mogelijkheden om grote percelen te splitsen voor woningbouw. De meenten en engen zijn wat ons 
betreft onaantastbaar. 
 
De woonvisie 2017-2022 is bijna afgerond. De VVD heeft in de afgelopen periode voor alle doelgroepen 
gebouwd.  Voor de volgende periode wil de VVD extra inzetten op betaalbare woningen voor startende 
jongeren. Hiervoor zou een deel van de sociale woningvoorraad getransformeerd en daarmee uitgebreid 
kunnen worden. De VVD is voorstander van een woonplicht voor sociale woningbouw om deze voorraad zo 
rechtvaardig mogelijk te kunnen benutten voor inwoners die daarop aangewezen zijn. De VVD wil het anti-
speculatiebeding onder de huidige voorwaarden handhaven. 
 
Bij een levendig dorp hoort verkeer. Maar verkeer betekent ook vaak onveiligheid en hinder. Een streng beleid 
tegen te hoge snelheden, te veel verkeerslawaai en parkeeroverlast achten wij noodzakelijk. De snelheid voor 
motorvoertuigen wordt teruggebracht naar 30 kilometer in de woonstraten en het centrum. Flitspalen kunnen 
helpen bij de handhaving. Er moet een betere voetgangersoversteek komen bij het Sint Janskerkhof. Het 
instellen van venstertijden voor het vrachtverkeer, waardoor vrachtwagens slechts in daluren door het dorp 
mogen rijden, is een dringend vereiste. Bij scholen moet de langzaam-verkeerszone worden uitgebreid.  
Prioriteit moet worden gegeven aan de renovatie van de hoofdwegen Naarderstraat, Eemnesserweg en 
Hilversumseweg. 
Het centrum moet ook voor (visueel)gehandicapte mensen veiliger en beter begaanbaar worden gemaakt. 
Waar mogelijk moeten wel de trottoirs vlakker en breder worden. 
De inzet van buurbusjes juichen wij van harte toe. Voor fiets-veilige routes en plekken waar fietsen goed 
gestald kunnen worden zullen wij ons inzetten. 
 
De VVD is voorstander van evenementen die passen bij de schaal en de cultuur van Laren.  
De gemeente zal zich samen met inwoners en Bijzonder Laren inzetten voor een nieuw bereikbaarheidsplan 
voor het centrum. De VVD blijft voorstander van gratis parkeren en meer parkeerplaatsen rond het centrum. 
 
De hulpdiensten van politie en brandweer beschermen ons tegen onveiligheid en rampen. 
Buurtpreventieteams zijn een van de belangrijkste ondersteuners van het gezamenlijk bewaken van onze 
eigendommen en openbare ruimte.  
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VVD Laren vindt het voor iedere wijk in het dorp van groot belang dat de openbare ruimte er goed verzorgd en 
schoon bij ligt.  De extra gelden, die waarschijnlijk binnenkort door het Rijk zullen worden verstrekt om de 
financiële nood van de gemeenten te lenigen, mogen niet uitsluitend worden besteed aan het Sociaal Domein. 
Ten minste € 100.000 zal moeten worden ingezet om de achterstand in groenvoorzieningen en een schone 
openbare ruimte in te lopen.  
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Hoofdstuk 2 Financiën, economie en regionale samenwerking 
 
De financiële positie van de gemeente Laren is uiterst zwak. Laren heeft voor een kleine gemeente met een 
centrumfunctie voor de BEL-regio een zeer hoog voorzieningenniveau met een eigen zwembad, een eigen 
museum, en maatschappelijke voorzieningen zoals het Brinkhuis en de bibliotheek. Natuurlijk willen we die 
allemaal behouden maar ze vragen samen om hoge structurele uitgaven die zwaar op de begroting drukken. 
Grote nieuwe investeringen en wensen kunnen eigenlijk niet meer uitgevoerd worden. Daarmee komt de 
ontwikkeling van Laren op de langere termijn tot stilstand. 
 
De uitgaven voor het sociale domein de afgelopen jaren enorm gestegen zonder dat de regering ons hiervoor 
compenseert. De kosten moeten door de gemeente en haar inwoners zelf gedragen worden. De wettelijke 
kaders geven weinig ruimte voor eigen gemeentelijk beleid om de financiële positie te verbeteren. Het kan 
daarom niet anders dan dat de gemeente zal moeten bezuinigen en de instellingen aansporen om meer eigen 
inkomsten te verkrijgen. Ook zullen wij opnieuw met de regiogemeenten en het Rijk in overleg treden voor een 
eerlijke verdeling van de lasten. Op initiatief van de VVD heeft onze gemeente zich aangesloten bij de groep 
„gemeenteraden in verzet” voor meer Rijkssteun. 

Op dit moment is in Laren een omvangrijk bezuinigingspakket voor het sociaal domein vastgesteld. De 
komende jaren worden cruciaal of wij in staat zijn om deze bezuinigingen uiteindelijk te realiseren. Slagen wij 
er niet in om de kosten van het sociaal domein te beheersen en te verlagen, dan zullen deze uiteindelijk ten 
laste komen van de normale exploitatie. Daardoor zal Laren moeten gaan bezuinigen op haar overige functies 
die niets met het sociaal domein als zodanig te maken hebben en daarmee verschralen. En andersom: Laren 
kan eventueel gedwongen worden om extra inkomsten te genereren door bijvoorbeeld het verhogen van de 
gemeentelijke belastingen. Dit moeten wij niet willen.  
De VVD vindt het daarom van het allergrootste belang dat wij de ontwikkeling van de kosten van het sociaal 
domein intensief kunnen volgen om tijdig en effectief in te kunnen grijpen als zaken de verkeerde kant op 
dreigen te gaan. 
 
De VVD heeft veel waardering voor het feit dat het College van B&W de laatste jaren de begroting sluitend 
heeft weten te krijgen. Tegelijkertijd ziet de VVD dat voor de langere termijn een meer structurele oplossing 
nodig is willen wij de huidige voorzieningen voor de inwoners op peil kunnen houden en ruimte hebben om te 
investeren in nieuwe voorzieningen. 
 
Laren heeft een aantal bezittingen met zogenaamde ‘stille reserves’. De VVD is voorstander van het te gelde te 
maken van het niet-noodzakelijk bezit om de financiële positie van Laren voor de langere termijn te versterken 
en de zelfstandigheid te borgen. We denken daarbij aan de ontwikkeling van de Ligweide van De Biezem en de 
verkoop van het Raadhuis. Door verhuizing van het gemeentebestuur naar het Brinkhuis versterken we de 
levendigheid en dorpsfunctie van het gebouw en dragen we bij aan een betere exploitatie.  
Met de inkomsten kunnen wij op de korte termijn de hoogstnoodzakelijke investeringen doen (b.v. renovatie of 
nieuwbouw van scholen) en voor de langere termijn ‘sparen’ om op een later moment de investeringen te 
kunnen doen die de inwoners van Laren ten goede komen.  
De VVD wil in het kader van het versterken van de solvabiliteit uitgaan van een substantiële verhoging van de 
algemene reserve met minimaal € 2 miljoen. 
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Economische bedrijvigheid 
 
VVD vindt dat het dorp zijn aantrekkelijkheid mede ontleent aan het aanbod van cultuur (waaronder Singer 
museum en theater), een winkelklimaat met allure en aantrekkelijke horeca. Een aantrekkelijk aanbod is voor 
de inwoners van Laren belangrijk om te kunnen ontspannen en plezier te kunnen beleven in hun eigen dorp. 
 
Ook voor de aantrekkingskracht op mensen van buiten Laren is een goede mix van cultuur, winkelaanbod en 
horeca van belang. Laren heeft een unieke positie als bruisend centrum in het Gooi. Die positie willen wij 
onderhouden en verder versterken. De VVD wil dat Laren aantrekkelijk is en blijft voor een heerlijk ‘dagje uit’. 
Daarbij is het belangrijk dat de verschillende elementen beter met elkaar verbonden worden. De gemeente 
heeft in samenwerking met Bijzonder Laren een nieuw Centrumplan ontwikkeld. 
De VVD Laren wil Bijzonder Laren en haar aangesloten ondernemers actief steunen in het verder ontwikkelen 
en implementeren van dit Centrumplan. De VVD wil daarvoor € 250.000 extra reserveren bovenop het nog 
beschikbare geld. 
 
Behalve winkels wil de VVD ook ruimte bieden aan nieuwe ondernemers door flexibeler om te gaan met de 
gebruiksmogelijkheden van winkelpanden buiten het centrumgebied. Dat levert meer bedrijvigheid op 
gedurende de werkdagen, wat gunstig is voor de horeca. De VVD wil bescheiden ruimte bieden aan 
vernieuwende horeca. 
 
De VVD blijft voorstander van gratis parkeren om de bereikbaarheid en de aantrekkelijkheid van het centrum 
hoog te houden. Gezien de verwachte bezoekersaantallen van Singer, zullen wij het parkeren slimmer moeten 
gaan inrichten. Initiatieven als parkeren aan de grenzen van ons dorp met gebruikmaking van shuttle vervoer 
juicht de VVD van harte toe. 
 
Sinds de coronapandemie werken veel meer mensen thuis, ook in Laren. Thuiswerken zal naar verwachting 
veel vaker plaatsvinden. De VVD wil dat de internetsnelheid snel wordt verbeterd door ruimte te bieden aan 
telecombedrijven om glasvezel uit te rollen. 
 
De coronapandemie heeft diepe sporen getrokken in de economische bedrijvigheid, ook in Laren. Winkeliers en 
horecaondernemers hebben het zwaar te verduren gehad. Er is momenteel leegstand die hopelijk snel zal 
worden ingelopen. Waar mogelijk zal de gemeente Laren ondernemers bij moeten staan in hun mogelijkheden 
om de tegenslagen en verliezen enigszins te compenseren. Dit willen wij voornamelijk doen door 
ondernemersplannen en daaruit voortvloeiende aanpassingen zeer welwillend te behandelen. Regels en 
procedures zullen daarbij soepel en snel worden gehanteerd.  
 
De Larense gemeenschap bestaat voor een groot deel uit kleine ondernemers, waaronder een grote groep 
ZZP’ers. Een deel van deze ondernemers heeft het zeer moeilijk gehad door corona. Er is relatief vaak een 
beroep gedaan op de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’  (de zgn. Tozo). Deze leningen 
dienen te worden terugbetaald. Dit zal niet voor iedereen gemakkelijk worden. De VVD wil dat de gemeente 
ondernemers vroegtijdig bij staat met onder andere schuldhulpverlening om te zorgen dat zij kunnen overleven 
en in staat zijn hun schulden terug te betalen. Dit is niet alleen belangrijk voor de ondernemers zelf maar ook 
voor ons dorp. Deze ondernemers zijn immers ook consumenten in het dorp en geven daarmee belangrijke 
impulsen aan onze lokale economie.  
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Regionale samenwerking 
 
De VVD wil dat Laren zelfstandig blijft maar zich openstelt voor effectieve samenwerking met de omgeving. De 
BEL combinatie functioneert op veel onderdelen naar tevredenheid. De VVD wil dat scherp gelet blijft worden 
op nut en noodzaak van de inzet en omvang van de ambtelijke organisatie.  
Als kleine gemeente heeft Laren de gemeenten in het Gooi en binnen de Metropoolregio Amsterdam nodig. 
Grote investeringen in openbaar vervoer, doorgaande wegen en ruimtelijk-economische ontwikkelingen 
kunnen alleen samen met de regio worden gerealiseerd. De VVD wil dat het gemeentebestuur zich hier actief 
in blijft opstellen. 
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Hoofdstuk 3 Sport, welzijn, zorg en onderwijs 
 
De VVD staat voor de gezondheid van de inwoners van Laren. Daarbij speelt bewegen een belangrijke rol. 
 
Op initiatief van de VVD, is in de afgelopen periode veel geïnvesteerd in de sportverenigingen in Laren. De VVD 
is hiermee niet voor niets dé sportpartij van Laren. Sportverenigingen in Laren dragen in grote mate bij aan een 
gezond en vitaal leven voor veel inwoners, van jong tot oud.  
Naast de bijdrage aan de gezondheid van de inwoners hebben de sportverenigingen een belangrijke sociaal 
maatschappelijke functie. Voor duizenden inwoners van Laren speelt het sociaal maatschappelijk leven zich 
voor een belangrijk deel af bij de sportverenigingen.  Met vrijwilligerswerk binnen de verenigingen leren vooral 
de jeugdige sporters zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke burgers van Laren.  
 
De VVD vindt het belangrijk dat het sporten en bewegen in Laren inclusief is, waarbij iedereen welkom is en de 
mogelijkheid geboden wordt om actief deel te kunnen nemen, ongeacht inkomen, seksuele voorkeur, leeftijd 
etc. De VVD wil blijven investeren in aangepast sportaanbod voor mensen met een beperking of chronische 
ziekte of tijdelijk psychische ondersteuning nodig hebben. Om jongeren én ouderen te motiveren voor sport 
investeren we in buurtsportcoaches.  
 
De VVD heeft als eerste en enige politieke partij het belang van sport en sportvoorzieningen de afgelopen jaren 
op de politieke agenda gezet, en zal dat ook de komende jaren consequent blijven doen, in woord én daad. Om 
sporten en bewegen goed te kunnen faciliteren zijn moderne, duurzame en goed uitgeruste 
sportaccommodaties van groot belang. Daarvoor is in de komende 4 jaar € 150.000 per jaar nodig om de 
verenigingen te kunnen ondersteunen in het aanbieden van goede sportfaciliteiten en aantrekkelijk voor de 
leden te blijven.  
 
De centrale functie van het Brinkhuis als hart van het maatschappelijk leven van Laren kan versterkt worden. 
Om de financiële exploitatie te verbeteren zijn meer en andersoortige functies in het gebouw nodig. De VVD is 
voorstander van het inbrengen van meer ondernemerschap in het Brinkhuis om het een bruisend centrum van 
Laren te kunnen laten zijn. 
 
Vereenzaming van ouderen en de zogenaamde ‘verwarde ouderen’ is een toenemend probleem in onze 
maatschappij. Ook in Laren, waar de gemiddelde leeftijd van haar inwoners snel toeneemt. Met professionele 
en vrijwilligers ondersteuning wil de VVD investeren in de zorg voor deze groep ouderen. 
 
Maatschappelijke organisaties vervullen een belangrijke rol binnen Laren. De organisaties drijven veelal op 
vrijwilligerswerk. Mensen die zich inzetten voor elkaar moeten we koesteren. De VVD zal zich blijven inzetten 
voor het ondersteunen van het behoud van de huidige en de werving van nieuwe vrijwilligers bij deze 
organisaties. Met een nieuwe invulling van de ‘Dag van de Vrijwilliger’ wil de VVD nadrukkelijker aandacht 
besteden aan deze vrijwilligers. 
 
De VVD wil nadrukkelijk investeren in de gezondheid van de inwoners van Laren. Daarvoor wil de VVD het oude 
Raadhuis ontwikkelen tot een volwaardig gezondheidscentrum voor haar inwoners. In dit centrum kunnen 
allerlei medische en paramedische diensten aangeboden worden die de gezondheid van de inwoners van Laren 
kunnen bevorderen en op peil houden met daarbij vooral aandacht voor preventie. 
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Laren met liefdevolle zorg, dichtbij huis 
 
Vroeg of laat krijgen we allemaal te maken met de zorg. De VVD is voorstander van hulpverlening en zorg die zo 
dicht mogelijk bij huis wordt geleverd. Het is waardevol om in je eigen buurt oud te worden: voorzieningen en 
de toegankelijkheid in de openbare ruimte moeten hiervoor verbeterd worden. 
De VVD wil dat zorggerelateerd vervoer gewoon goed geregeld is. Dat betekent: service voorop, geen lange 
wachttijden en makkelijk een ritafspraak kunnen maken. 
De VVD heeft de buurtbus, die vanaf september 2020 rijdt voor de inwoners die minder goed ter been zijn, 
mogelijk gemaakt. Een nieuw opgerichte Stichting zal met behulp van vrijwilligers de verdere exploitatie en 
sponsoring op zich nemen. 
De VVD wil dat een vergunning voor aanpassingen in de woning snel verleend wordt, als het bijdraagt aan 
langer zelfstandig wonen.  
 
Zorg moet voor iedereen betaalbaar blijven, daarom wil de VVD kritisch kijken of de hulp die gegeven wordt 
passend is. Wanneer zorg nodig is, dan moet die snel beschikbaar en van goede kwaliteit zijn. Daarom spreken 
we met de zorgorganisaties af hoelang deze zorg mag duren. Als thuis wonen niet langer gaat, vinden we dat er 
binnen 3 weken opvang beschikbaar moet zijn. Thuiszorg wordt binnen 1 week geregeld. 
We vragen inwoners om ondersteuning zoveel mogelijk zelf te regelen, zodat die past bij hun wensen. Dat is 
goed mogelijk met een integraal persoonsgebonden budget. 
We ontzorgen onze mantelzorgers. Er is een centrale plek waar mantelzorgers terecht kunnen met vragen en 
informatie, v.b. WMO-loket. 
 
De VVD wil onderzoeken of de gemeente Laren de mantelzorgers of degene die de zorg ontvangt, de ruimte 
kan geven om tijdelijk, vergunningsvrij een ‘mantelzorgwoning’ toe te laten voegen aan een bestaande woning.  
 
Laren waar je fijn kunt opgroeien 
 
Ouders zijn verantwoordelijk voor gezond opgroeien van hun kinderen. Als het nodig is kan de gemeente 
ondersteunen bij het veilig en gezond opgroeien waarbij kinderen hun hun talenten kunnen ontwikkelen. Dat 
doen we het liefst zo dicht mogelijk bij huis, zodat het kind zich zo normaal mogelijk kan ontwikkelen. Hierbij 
letten we op dat er een zorgvuldig zorgtraject wordt opgesteld, dat het liefst zo tijdelijk mogelijk nodig is. We 
zorgen ervoor dat kinderen zo snel als mogelijk weer zelfstandig, met hun verzorgers, verder kunnen en 
voorkomen daarmee dat onnodige zorg verleend wordt en wachtlijsten steeds langer worden.  
Er komt een afbakening van wat we scharen onder jeugdzorg onder regie van een poortwachter. Deze kan 
scherper bepalen wat wel en niet nodig is en de zorgkosten in de gaten houden. Nog te vaak krijgen kinderen 
hulp voor zaken die horen bij normaal opgroeien. Zorgaanbieders en scholen kunnen en moeten niet de 
opvoeding, ook als dat met horten en stoten gaat, overnemen. Dit is en blijft de verantwoordelijkheid van de 
ouders/verzorgers.  
Het coronavirus heeft het belang van mentale gezondheid extra onderstreept. Door met scholen en 
sportvereniging al vroeg in te zetten op preventie, het weerbaar maken van de jeugd en het bespreekbaar 
maken van mentale gezondheid, kunnen problemen worden voorkomen.  
Het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling hebben de hoogste prioriteit. Waar signalen zijn 
van kindermishandeling, soms zichtbaar via mishandeling van huisdieren, moet dit herkend worden door de 
hulpinstanties. In deze situaties moet hulp altijd direct beschikbaar zijn. 
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De zorgkosten moeten omlaag 
 
De aanpak van de té hoge kosten in het sociaal domein verloopt te traag. Hoewel de Rijksoverheid nu extra 
middelen ter beschikking gaat stellen meent de VVD dat dit ons niet ontslaat om de excessen in dit domein aan 
te pakken.  
Er kan nog meer worden samengewerkt tussen zorgaanbieders, van huisarts tot medisch specialist. En van 
WMO-loket tot wijkverpleging. Het doel moet een effectieve behandeling zijn met een behandelplan dat in 
principe eindig is. We willen dat overbodige en langdurige zorgtrajecten worden voorkomen.  
 
De VVD wil verder onderzoeken hoe wij de inkoop van de zorg efficiënter kunnen organiseren om de kosten 
van de inkoop omlaag te krijgen zonder dat het aanbod verschraalt. Mensen die zorg nodig hebben moeten de 
gelegenheid krijgen om de aangeboden zorgdienst te kunnen beoordelen en inzicht krijgen in de kosten van de 
zorg. Kwaliteit van het zorgbeleid moet op dezelfde manier gemonitord worden om gericht actie te kunnen 
ondernemen. VVD Laren wil dat Laren zich ook aanmeldt bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude. 

Onderwijshuisvesting op niveau brengen 
 
VVD vindt dat onderwijs een belangrijk element is van de aantrekkelijkheid van Laren voor ouders die er wonen 
of van plan zijn te gaan wonen. 
De komende 10 jaar zal er fors moeten worden geïnvesteerd in de kwaliteit van de huisvesting van de 
verschillende scholen (basis en middelbaar). Door out-of-the-box oplossingen te zoeken (de gemeente en de 
scholen hebben weinig geldmiddelen ter beschikking) met de scholen wil de VVD de komende raadsperiode 
stappen voor betere huisvesting gaan zetten. Door toestaan van andere bestemmingen (bijv. door toestaan van 
woningbouw op plekken die nu nog voor onderwijs zijn bestemd) kunnen middelen worden vrijgemaakt voor 
renovatie en uitbreiding van schoolgebouwen. 
Zo wil de VVD het plan van Laar&Berg om een internationale school bij de bestaande school te ontwikkelen van 
harte ondersteunen, omdat het Laren niet alleen onderwijskundig op de kaart zet maar ook aantrekkelijker 
maakt voor expats.  
Voor de basisscholen zullen de plannen die zijn gemaakt per school verder moeten worden uitgewerkt, waarbij 
de noodzaak om de Gooische School te renoveren het hoogst is.  
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Hoofdstuk 4 Duurzaamheid, groen en cultuur 
 
De ontwikkelingen om huizen, gebouwen en de publieke ruimte te verduurzamen zijn uitdagend te noemen. 
Een derde van de woningen in Laren heeft een Energielabel E, F of G. Verduurzamen is een kostbare zaak en 
niet alle mogelijkheden blijken op termijn zinvol omdat de technologie erg snel gaat. Als gemeente geven we 
het goede voorbeeld door te blijven verduurzamen in voertuigen, vastgoed, de openbare ruimte en 
straatverlichting.  
Bewoners houden een vrije keuze om bijvoorbeeld gebruik te maken van De Groene Menukaart, waarbij de 
gemeente zich inspant om samenwerking op buurtniveau verder te ontwikkelen.  
De VVD is geen voorstander van grootschalige energieopwekking zoals windmolens binnen onze gemeente. De 
VVD zal zich voorzichtig en terughoudend opstellen als het gaat om de Regionale Energie Strategie. Er kan 
beter gewacht worden op nationale afspraken over de energietransitie in plaats van nu al woningen van het 
gas af te sluiten. Op grote daken en langs de snelwegen kan wel gekeken worden naar toevoeging van 
zonnepanelen, maar de VVD is tegen dwang. Ook wil de VVD dat het beschermde dorpsgezicht niet wordt 
verstoord door lelijke installaties of panelen. De VVD is voorstander van invoering van een ‘opt-in-systeem’ om 
de milieubelasting door het verspreiden van drukwerk te verminderen. In dit systeem moeten inwoners door 
het plakken van een zogenoemde ja/ja-sticker plakken op de brievenbus expliciet om ongeadresseerd 
reclamedrukwerk vragen, als ze dat willen ontvangen. Wanneer er (helemaal) geen sticker is, mag de bezorger 
geen ongeadresseerd reclamedrukwerk in de brievenbus stoppen. 
 
Afvalinzameling blijft een hoge kostenpost voor bewoners. Voor de VVD is echter een hoog serviceniveau 
leidend. Waar mogelijk wordt in regio-verband gezocht naar efficiëntere vormen van inzameling en wordt 
gedegen onderzoek gedaan naar de milieu-effectiviteit van gescheiden inzameling. 
We streven ernaar om het hoge niveau van ‘schoon, heel en veilig’ in de openbare ruimte te handhaven. Snelle 
verwijdering van zwerfvuil en hondenpoep, snelle vervanging van kapot straatmeubilair en een veilige 
inrichting van de openbare ruimte zorgen ervoor dat verloedering in de kiem wordt gesmoord.  
Samen met de regiogemeenten willen we bijdragen aan het voorkomen van afval door te investeren in 
circulaire economie: gebruiksgoederen, textiel, bouwstoffen etc. kunnen makkelijk hergebruikt worden.  
Hergebruik voorkomt hogere lasten voor afvalverwijdering en draagt bij aan nieuwe economische activiteiten. 
 
Laren heeft een prachtige groene omgeving, van de Brink tot de vele heidevelden. Het onderhoud van het 
groen kost veel geld en de VVD heeft dat er graag voor over. We willen bewoners uitnodigen om kleine stukjes 
van het onderhoud rondom hun woning te helpen onderhouden, om zo de kosten in de hand te houden.  
Ook planten en bomen hebben een beperkte levensduur. De VVD wil ruimte houden voor herinrichting en 
groot onderhoud met beperkte vervanging van groen en bomen als dit de kwaliteit ten goede komt.  
Waar mogelijk kan het groen meer gevarieerd worden zodat bijvoorbeeld bijen en kleine dieren nog meer hun 
thuis vinden in ons dorp. De VVD is voorstander van sponsoring van bijzondere groenvoorzieningen die 
bijdragen aan de biodiversiteit. 
Wateroverlast blijft een zorgpunt voor de VVD. Als het mogelijk is dan willen we een zo groot mogelijke 
waterberging laten bouwen op de Brink.  
 
Laren staat bekend om zijn hoge kwaliteit aan cultuuraanbod. Het Singermuseum en -theater worden 
gekoesterd en vormen een belangrijke trekpleister waar ook winkels en de horeca van profiteren. Het 
vrijwilligersaanbod is groot en exposities in particuliere ruimtes zijn spraakmakend. De VVD wil dit graag 
behouden maar realiseert zich ook dat de gemeentelijke bijdragen aan het cultuuraanbod zwaar drukken op de 
begroting. We willen graag onderzoeken of met sponsoring van cultuurfondsen en individuele gulle gevers het 
gemeentelijk aandeel kan worden aangepast. 
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Hoofdstuk 5 Integriteit 
 
De VVD staat voor een integer gemeentebestuur. De Gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente. 
Dáár vindt het politieke debat en de uiteindelijke besluitvorming plaats. Niet via de (social) media.  
De VVD zal actief toezien op de zuiverheid van het politieke debat; dit mag scherp zijn maar dient zich altijd op 
de inhoud te richten en niet op de persoon. 
 
Actieve dorpsgenoten bekleden soms meerdere maatschappelijke functies. Dit juicht de VVD van harte toe. 
Onze maatschappij heeft een dringend tekort aan mensen die belangeloos iets voor elkaar willen doen, ook in 
Laren. Al deze mensen verdienen onze onvoorwaardelijke steun. 
Integriteit, gedrag dat in overeenstemming is met de wet én ongeschreven regels is voor de VVD uiterst 
belangrijk. De VVD vindt dat het recht altijd bepalend is en niet de media of de dorpspomp. De schijn van 
belangenverstrengeling ligt echter altijd op de loer. Door schade en schande is onze partij hier wijzer in 
geworden en wordt er zo snel als mogelijk is, opgetreden. 
Private, publiekrechtelijke geschillen gaan wat de VVD betreft moeilijk samen met politieke 
verantwoordelijkheid nemen. Dubbelfuncties sluiten we daarom bij voorkeur uit. De VVD wil zoveel mogelijk de 
schijn van belangenverstrengeling tegengaan. Wij vragen dat van onze eigen actieve leden en spreken elkaar 
daarop aan.  
 
 
Tot slot 
 
De VVD heeft zich in het verleden altijd opgesteld en zal zich in de toekomst altijd opstellen als een 
constructieve en realistische politieke partij. Liberalen geloven in vooruitgang die gepaard gaat met 
veranderingen. We streven naar een economische en sociale omgeving waar mensen vooral hun eigen dromen 
kunnen waarmaken en daartoe niet gehinderd worden door een betuttelende overheid. Waar nodig springt de 
overheid bij, maar de basis is ‘eigen verantwoordelijkheid’. 
In Laren is de VVD bij landelijke verkiezingen altijd de grootste partij. Daar zijn we heel trots op. Op lokaal 
niveau wil en kan de VVD zich net zo dienstbaar maken aan de wensen van de kiezers. De Larense VVD wordt 
immers vertegenwoordigd door eigen inwoners die met ervaring en kennis zich graag inzetten voor behoud van 
alle goede dingen van ons dorp.  
 
Wij hopen dat u onze standpunten steunt en samen kiest voor een zo sterk mogelijke lokale VVD in Laren! 
 
 
 
 
 
 
 


