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CDA zet vraagtekens achter invulling wethouderspost door Larens Behoud 

 

LAREN NH, 29 april 2022 – CDA Laren is verwonderd over de berichtgeving vanuit Larens 
Behoud over de aankondiging van een wethouder van buiten Laren in de Gooi en Eemlander 
van zaterdag 16 april 2022. 

Het CDA Laren is hier verwonderd over omdat de kandidatenlijst van Larens Behoud 34 
kandidaat raadsleden telde waaronder ook meerdere kandidaten met ruime ervaring in het 
gemeentebestuur van Laren. En daar zou dan geen geschikte kandidaat tussen zitten? 

Op 6 april jl. kwam de gemeenteraad van Laren bijeen in een openbare raadsvergadering om 
het verslag van informateur de heer J. de Dunnen (Larens Behoud) te bespreken. De partijen 
VVD, D66 en Larens Behoud lieten weten het advies van de informateur op te volgen en een 
formateur te benoemen. Kort na die gemeenteraadsvergadering werd bekend gemaakt dat 
de VDD, D66 en Larens Behoud, informateur J. den Dunnen verzocht hebben de formatie van 
een nieuwe coalitie vorm te geven. 

Op 16 april maakte de grootste lokale dorpspartij Larens Behoud via een groot artikel in de 
Gooi en Eemlander met als titel ‘Ik geloof niet in gat tussen politiek en mensen’ bekend dat 
zij de heer Frits Westerkamp uit Alkmaar als kandidaat wethouder naar voren schuiven. De 
grootste dorpspartij Larens Behoud kon in hun eigen achterban geen geschikte kandidaat-
wethouder vinden. 

Onbekend is wat de beoogde coalitiepartners VVD en D66 hiervan vinden. De VVD opteert 
voor de portefeuille financiën zoals eerder door lijsttrekker Jan van Midden aangekondigd en 
hij zal dus in de begroting een nieuwe post reiskostenvergoeding voor de nieuwe wethouder 
moeten opnemen. Voor D66 groot voorstander van duurzaamheid moet de brandstof 
(energie) die de nieuwe wethouder iedere week vier jaar lang gaat verbruiken een bittere pil 
zijn. Thuis werken vanuit Alkmaar is namelijk geen optie als je Laren wil leren kennen. 

CDA Laren roept Larens Behoud lijsttrekker en fractievoorzitter Karel Loeff op zich nog eens 
te beraden en alsnog uit de achterban van de partij een geschikte kandidaat te vinden. 
Larens Behoud is immers tot in haar haarvaten verweven met het dorp en haar inwoners en 
dan geen geschikte kandidaat kunnen presenteren komt ongeloofwaardig over 

 

Nadere informatie via CDA fractievoorzitter Erwin van den Berg, tel. Nr. 06 – 13 35 66 69 


