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Betreft: Concept advies aan de minister van BZK over bestuurlijke 
toekomst Gooi en Vechtstreek 

Geacht college, 

Met onze brief van 26 april jl. hebben wij u geinformeerd over het 
proces om te komen tot een door de minister van BZK aan ons college 
gevraagd advies over de bestuurlijke toekomst van de gemeenten 
Muiden en Weesp, dat ingebed moet zijn in een lange termijn 
perspectief voor de hele regio Gooi en Vechtstreek. 

Ons college heeft op 20 en 27 augustus jl. op basis van het 
adviesrapport van de heer Winsemius "Samenwerking Gooi en 
Vechtstreek", de daarop binnengekomen zienswijzen en de door de 
portefeuillehouder gemeentelijke samenwerking gevoerde 
consultatiegesprekken, gesproken over de advisering aan de minister 
van BZK. Alles overwegend zijn wij tot bijgevoegd concept advies aan de 
minister van BZK gekomen. Wij bieden het hierbij ter informatie aan u 
aan. 

Verdiepende verkenning noodzakelijk 
Ons college heeft moeten constateren dat er nog (te) weinig 
eensgezindheid is tussen de gemeenten over de bestuurlijke toekomst 
van de regio Gooi en Vechtstreek. Bijna unaniem zijn de gemeenten van 
mening dat er behoefte is aan versterking van de slagkracht van de 
regio, conform de analyse van de heer Winsemius. De oplossingen die 
de gemeenten hiervoor wensen, zijn echter te divers om tot één 
gedragen lange termijn perspectief voor de gehele regio te komen. Ons 
college verwacht dat het op de lange termijn voor de hand ligt om te 
komen tot één gemeente voor de Gooi en Vechtstreek of een gemeente 
Gooi naast een gemeente Vechtstreek. Voor nu is dat echter om 
verschillende redenen niet opportuun en dient de vraag te zijn wat het 
perspectief is voor de middellange termijn. Daarvoor zijn in onze visie 
nog drie scenario's mogelijk, waarop wij, in samenspraak met de
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gemeenten en de minister, een verdiepende verkenning zullen laten 
uitvoeren. Deze willen wij laten uitvoeren door één of twee 
gezaghebbende (oud) bestuurders en/of wetenschappers, die de 
verkenning uiterlijk 1 april 2014 opleveren. Wij zijn voornemens om op 
basis van deze verdiepende verkenning de gemeenteraden te vragen om 
voor het zomerreces 2014 een voorkeur uit te spreken voor een van de 
drie scenario's voor de middellange termijn. 

Advies over bestuurlijke toekomst Muiden en Weesp 
Binnen de contouren die de drie scenario's delen, komt ons college tot 
de volgende adviezen voor de bestuurlijke toekomst van Muiden en 
Weesp:

• Voor Muiden is een herindeling op de kortst mogelijke termijn 
noodzakelijk. Muiden staat daarbij voor de keuze tussen 
aansluiting bij de Vechtcombinatie of tot een aansluiting bij het 
Gooi. Wanneer Muiden kiest voor de Vechtcombinatie, dient een 
nader gesprek plaats te vinden over hoe de noodzaak van 
herindeling van Muiden zich verhoudt tot de wens van Stichtse 
Vecht, Weesp en Wijdemeren om via samenwerking hun 
bestuurskracht te versterken. Als Muiden kiest voor het Gooi, is 
ons college van mening dat de Bloemendalerpolder aan Weesp 
moet worden toegevoegd middels een nader te bepalen 
grenscorrectie ter plaatse van de verlegde Al. Ons college gaat 
op basis van de door Muiden uitgesproken voorkeuren uit van 
een aansluiting van Muiden bij het Gooi, en dit betekent bij alle 
drie de scenario's een fusie met tenminste Bussum en Naarden 
(en eventueel ook Hilversum of Huizen). 
Wij verwachten van de gemeenten Muiden, Naarden en Bussum 
dat zij de komende tijd zelf voortvarend aan de slag gaan met 
de voorbereidingen voor deze fusie. Bij onvoldoende voortgang 
zal de provincie haar verantwoordelijkheid nemen en een arhi-
procedure starten. 

• Voor Weesp adviseert ons college om de samenwerking met 
Wijdemeren en Stichtse Vecht een kans te geven. Daarbij stelt 
ons college wel als voorwaarde dat Weesp zal moeten aantonen 
dat de samenwerking daadwerkelijk leidt tot de benodigde 
bestuurskrachtversterking. Hiervoor verwachten Gedeputeerde 
Staten dat Weesp uiterlijk in 201 5 een bestuurskrachtonderzoek 
laat uitvoeren door een onafhankelijke partij. 

Vervolgproces 
Het concept advies hebben wij ook ter consultatie aangeboden aan 
Provinciale Staten. Wij verwachten dat het besproken zal worden in de 
extra vergadering van de commissie Water, Economie en Bestuur op 16 
september a.s. Met medeneming van de wensen en bedenkingen van 
Provinciale Staten zullen wij dan in oktober 2013 een definitief advies
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aan de minister van BZK vaststellen. Indien uw college ons een 
zienswijze mee zou willen geven naar aanleiding van dit concept advies, 
dan verzoeken wij u die voor 1 oktober 201 3 aan ons kenbaar te 
maken. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

NH000)



De bestuurlijke toekomst van Muiden en Weesp 
Advies op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op: 27 augustus 2013 

1. Inleiding 
Bij brief van 13 februari 2013' heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 

aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) gevraagd om hem te adviseren over de 

bestuurlijke toekomst van de gemeenten Muiden en Weesp, ingebed in een lange termijn 

perspectief voor de gehele regio Gooi en Vechtstreek. Hierbij heeft hij aangegeven dat draagvlak 

voor de voorgestelde oplossing belangrijk, maar niet doorslaggevend is in de verdere besluitvorming. 

De minister wil het advies uiterlijk 1 oktober 2013 ontvangen, omdat hij door de Tweede Kamer is 

gevraagd een bestuurskrachtversterking te realiseren voor Muiden en Weesp. GS hebben op 8 maart 

2013 besloten om in te gaan op het adviesverzoek van de minister en om in hun advies aan te sluiten 

op het door de regio gestarte proces om de onderlinge samenwerking te versterken. In dit proces 

hadden de gemeenten in de regio aan prof.dr. Pieter Winsemius advies gevraagd over hun 

samenwerking, wat door hem werd opgeleverd op 18 april 20132. 

In de vergadering van 23 april 2013 hebben GS geconcludeerd dat het advies van de heer Winsemius 

een goed vertrekpunt is voor hun advies aan de minister. Om vanuit het advies van de heer 

Winsemius te komen tot een advies aan de minister van BZK, hebben GS de gemeenten in de regio 

gevraagd om hun zienswijze te geven op het advies van de heer Winsemius. Daarnaast hebben GS de 

volgende processtappen gezet: 

op 27 mei 2013 is een regionale discussiebijeenkomst georganiseerd voor raads- en 

collegeleden van de gemeenten in de regio; 

consultatiegesprekken zijn gevoerd met vertegenwoordigingen van de raden van de 

gemeenten Muiden en Weesp; en 

consultatiegesprekken zijn gevoerd met de portefeuillehouders bestuurlijke samenwerking 

uit de colleges van B&W van de Utrechtse gemeenten Eemnes en Stichtse Vecht en uit het 

college van GS van Utrecht. 

In dit document zijn de adviezen van de heer Winsemius, de reacties van de gemeenten en de input 

uit de consultaties verwerkt tot een voorstel voor een lange termijn perspectief voor de regio Gooi 

en Vechtstreek. Binnen de kaders van dit lange termijn perspectief geven GS aan hoe de bestuurlijke 

toekomst van Muiden en Weesp er uit zou moeten komen te zien. 

2. Voorgeschiedenis 
Het adviesverzoek van de minister van BZK heeft een lange voorgeschiedenis die van invloed is op de 

haalbaarheid van en het draagvlak voor mogelijke oplossingen om de bestuurskracht van Muiden, 

Weesp en de regio te versterken. Op hoofdlijnen wordt deze voorgeschiedenis hieronder geschetst. 

Zie bijlage 1 
Zie bijlage 2
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Bestuurskrachtmetingen 
In 2005 wordt er in samenspraak tussen provincie Noord-Holland en gemeenten een 

bestuurskrachtmeting gehouden in de gemeenten Bussum, Hilversum, Huizen, Muiden, Naarden en 

Weesp. De gemeente Wijdemeren was in 2002 ontstaan na de fusie van 's Graveland, Nederhorst 

den Berg en Loosdrecht, waardoor een bestuurskrachtmeting (nog) niet zinvol leek. Blaricum en 

Laren waren inmiddels in een traject met de Utrechtse buurgemeente Eemnes om tot een intensieve 

samenwerking te komen en hadden in dat verband net de Utrechtse Kwaliteitsmeting ondergaan. 

Ook voor die gemeenten leek een bestuurskrachtmeting in 2005 daarom niet zinvol. 

Samengevat was de conclusie van de zes bestuurskrachtmetingen dat Hilversum en Huizen 

voldoende bestuurskrachtig waren, dat Bussum en Naarden met enkele verbeteringen ook 

voldoende bestuurskracht zouden kunnen genereren en dat voor Muiden en Weesp een herindeling 

noodzakelijk was om voldoende bestuurskracht te kunnen genereren. 

Herindelingsproces 
Naar aanleiding van de bestuurskrachtmetingen is de provincie Noord-Holland in 2006 met 

instemming van de gemeenten een herindelingsprocedure gestart voor acht van de negen 

gemeenten in de regio 3 . De conclusie van het proces, verwoord in het herindelingsadvies, was dat 

Hilversum en Huizen zelfstandig konden blijven, Blaricum en Laren de ruimte moesten krijgen om 

hun intensieve samenwerking met Eemnes vorm te geven en dat Bussum, Muiden, Naarden en 

Weesp zouden moeten fuseren tot de nieuwe gemeente Naardermeer. De provincie Noord-Holland 

achtte deze schaal noodzakelijk om voor het noordwestelijk deel van de regio voldoende 

bestuurskracht te genereren in relatie tot enerzijds de majeure opgaven op het gebied van onder 

andere woningbouw, mobiliteit en landschap en anderzijds de ligging tussen krachtige spelers als 

Amsterdam, Almere, Amersfoort en Utrecht. 

De gemeente Bussum verzette zich tegen deze fusie, omdat zij alleen met Naarden (en de 

Hilversumse Meent) wilde fuseren. Een vergelijkend onderzoek tussen de fusievariant van de vier 
gemeenten en de variant 2x2 (Muiden met Weesp en Bussum met Naarden), liet echter zien dat een 

fusie van Muiden en Weesp onvoldoende bestuurskrachtversterking zou opleveren. Mede daarom 

gaven Provinciale Staten van Noord-Holland in 2008 in hun herindelingsadvies aan het belang van 

bestuurskrachtversterking voor de regio zwaarder te wegen dan de fusiewens van Bussum. 

De Tweede Kamer maakte in 2012 echter een andere afweging. Zij oordeelde dat het draagvlak niet 

breed genoeg was om de herindeling door te zetten, ondanks de brede erkenning van de urgentie 

van de (bestuurskracht)problematiek in Muiden en de zorgvuldigheid van het doorlopen proces. 

Naar nieuwe oplossingen 
Met het verwerpen van het herindelingsvoorstel, is de bestuurskrachtproblematiek van Muiden, 

Weesp en de regio Gooi en Vechtstreek gebleven. Het voortschrijden van de tijd heeft inmiddels ook 

in Naarden geleid tot een urgentie om haar bestuurskracht te versterken. Om hiervoor een oplossing 

te zoeken, hebben de gemeenten Muiden, Naarden en Weesp in het najaar van 2012 verkend of zij 

gezamenlijk voldoende bestuurskrachtversterking zouden kunnen genereren. De gemeenten werden 

het echter onderling niet eens over de vorm waarin dit dan zou moeten gebeuren en wat de relatie 

met Bussum hierin zou moeten zijn. De poging van de drie gemeenten strandde daardoor. 

3 In verband met de toen recente fusie in 2002, bleef Wijdemeren hier buiten
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Ondertussen waren er tussen de gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren goede, 

constructieve contacten ontstaan, die in februari 2013 leidden tot de ambitie om tot een intensieve 

samenwerking te komen op een robuuste schaal van ongeveer 104.000 inwoners. Daarmee heeft 

Weesp haar oriëntatie voor het vinden van de benodigde bestuurskrachtversterking gewijzigd. 

Parallel aan deze ontwikkelingen zetten de gemeenten in de regio gezamenlijk verschillende 

trajecten in om hun samenwerking te versterken, met vooralsnog wisselend succes: 

• In het najaar van 2012 startte een regiobrede 4 verkenning van de mogelijkheden om een 

regionaal Shared Services Centrum te starten voor bedrijfsvoeringstaken. Bij oplevering van de 

onderzoeksresultaten besluiten Bussum, Hilversum en Naarden hun deelname te beëindigen, 

omdat voor hen de voordelen onvoldoende duidelijk blijken. 

• Een herijking van de samenwerking in het Gewest Gooi en Vechtstreek leidt tot een lichtere 

gemeenschappelijke regeling, waarbij een deel van de taken van het Gewest wordt 

overgenomen door regionale portefeuillehoudersoverleggen. De gemeenten herwinnen 

hiermee wat autonomie en de samenwerking wordt weer vrijblijvender. 

• In aanvulling op de herijking van de samenwerking in het Gewest, vraagt het Gewest in januari 

2013 aan prof.dr. Pieter Winsemius een advies over de speerpunten van de samenwerking in de 

regio. Winsemius adviseert in april 2013 een verzwaarde coördinatie c.q. versterkte, niet-

vrijblijvende samenwerking in combinatie met herindeling. 

Terwijl in de regio Gooi en Vechtstreek na het verwerpen van het herindelingsvoorstel wordt gezocht 

naar alternatieven om de bestuurskracht te versterken, worden in 'Den Haag' in het najaar van 2012 

de bakens verzet. De ambities van het nieuwe kabinet ten aanzien van schaalvergroting in het 

openbaar bestuur, zetten de verworpen fusie van Bussum, Muiden, Naarden en Weesp in een ander 

daglicht. De Tweede Kamer dringt daarom in december 2012 tijdens de begrotingsbehandeling bij de 

minister aan op een oplossing voor deze vier gemeenten, wat er toe leidt dat hij in februari 2013 zijn 

adviesverzoek doet aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. 

3. Analyse bestuurskrachtproblematiek 
De bestuurskracht van de regio Gooi en Vechtstreek en haar inliggende gemeenten is al geruime tijd 

onderwerp van gesprek. De verschillende onderzoeken en analyses die zijn uitgevoerd naar de 

bestuurskracht van de regio s, geven door de jaren heen een eenduidig en consistent beeld van de 

regio en haar bestuurskracht. De Gooi en Vechtstreek ligt ingeklemd tussen — en moet zich daardoor 

staande houden in het krachtenveld met — vier grote steden Amsterdam, Almere, Amersfoort en 

Utrecht en maakt daardoor onderdeel uit van de Metropoolregio Amsterdam. In de regio komen 

grote metropolitane en nationale opgaven samen, zoals mobiliteit (OV-SAAL, A1-A6, A27, 

spoorverbinding Amsterdam-Amersfoort), woningbouw (Bloemendalerpolder, KNSF-terrein), 

economie & werkgelegenheid en behoud van natuur & landschap. Deze opgaven overstijgen de 

bestuurskracht van de individuele gemeenten. Tegelijkertijd slagen de gemeenten er te vaak niet in 

om door samen te werken alsnog de benodigde bestuurskracht te organiseren; de gemeenten 

4 Huizen doet niet mee, maar Eemnes wel 
Onder andere de bestuurskrachtmetingen (2005), het herindelingsadvies van de provincie Noord-Holland 

(2007/2008), het advies van de commissie van Wijzen in opdracht van staatssecretaris Bijleveld (2009/2010) en 
het advies van prof.dr. Pieter Winsemius (2013)
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gunnen elkaar te weinig om tot een gezamenlijke lijn te komen. Het gevolg is dat beleid onvoldoende 

wordt nageleefd (detailhandelsbeleid), de regio bij belangrijke besluiten niet of niet met één visie 

aan tafel zit (De Uitweg), dat één gemeente er alleen voor staat (behouden mediabedrijvigheid) of 

dat maatschappelijke partners afhaken (economic board). 

Een bijzondere situatie betreft de Bloemendalerpolder. Deze meest grootschalige 

gebiedsontwikkeling in de regio Gooi en Vechtstreek bevindt zich op het grondgebied van de 

gemeenten Muiden en Weesp. De gebiedsontwikkeling kenmerkt zich door zijn complexiteit onder 

meer vanwege de verlegging en verbreding van de Al die grote impact heeft op het plangebied, de 

aanpak van het spoor als ook de nabijheid van Schiphol. De bestuurlijke situatie met twee bevoegde 

gezagen in het kader van ruimtelijke procedures, vergunningverlening en beheer en onderhoud van 

openbare ruimte en infrastructuur, draagt verder bij aan deze complexiteit. In het verleden is 

gebleken dat ook hier een gebrek aan regionale overeenstemming leidde tot extra complicaties bij 

het realiseren van dit voor de regio belangrijke woningbouwproject. 

Een eenduidige verklaring voor deze patronen in de regio is niet eenvoudig te geven. De 

samenwerking is op sommige terreinen namelijk wel degelijk goed te noemen (bijvoorbeeld bij het 

voorbereiden van de decentralisaties in het sociaal domein) en de gemeenten erkennen doorgaans 

de noodzaak (of op zijn minst de meerwaarde) van samenwerking. Het komt er echter te vaak toch 

niet van. De heer Winsemius verwoordt het in zijn advies als 'meestribbelen': "Niemand stribbelt 
echt tegen, maar van vergadering naar vergadering en van rapport now- rapport is sprake van veel in-
principe overeenstemming maar weinig werkelijke actie. 6 " De oorzaak is vaak gelegen in de 

tegenstelling tussen het lokaal belang en het regionaal belang. De urgentie om zaken als regio 

gezamenlijk op te pakken wordt niet in gelijke mate gedeeld, waardoor de gemeenten het lokaal 

belang laten prevaleren: "Bestuurders gunnen elkaar weinig, anderen zijn uit op 'ons'	Dit is op 

zichzelf een logische reactie vanuit het perspectief dat het voorzieningenniveau in de regio nu nog 

hoog is en de financiele positie van de meeste gemeenten nog redelijk sterk. Deze staan echter de 

komende jaren onder druk door de aankomende decentralisaties en rijksbezuinigingen en het zal een 

stevige opgave zijn om de voorzieningen op hetzelfde niveau te behouden. 

"Gooi en Vechtstreek wordt voor een goed deel bewoond door 'blije mensen', die het goed hebben in 
hun afgeschermde 'reservaat' c.q. 'paradijs op aarde' dat wordt gekenmerkt door een uitzonderlijk 
hoog voorzieningenniveau. Dat is — laat het voorop staan — een prettig probleem om te hebben.8" 

lets vergelijkbaars geldt ten aanzien van het ondersteunen van de zwakkere gemeenten in de regio. 

De problematiek van Muiden en Weesp wordt door de regio toch vooral beschouwd als een 

probleem van Muiden en Weesp zelf. Dat de beperkte bestuurskracht van beide gemeenten ook 

impact heeft op de inwoners van de rest van de regio, wordt door de andere gemeenten slechts in 

beperkte mate ervaren. Daarmee ontbreekt de urgentie om de eigen belangen ondergeschikt te 

maken aan wat nodig is om de regio te versterken. 

6 Prof.dr. Pieter Winsemius, "Samenwerking Gooi en Vechtstreek", p. 2 
7 Prof.dr. Pieter Winsemius, "Samenwerking Gooi en Vechtstreek", p. 2 
s Prof.dr. Pieter Winsemius, "Samenwerking Gooi en Vechtstreek", p. 2
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Muiden 

Muiden (ongeveer 6.500 inwoners) is een kleine gemeente (40 Fte, ambtelijke top in schaal 12/13) in 

het brandpunt van verschillende grootschalige ontwikkelingen van regionaal en/of nationaal belang: 

verlegging & verbreding A1/A6, ontwikkeling Bloemendalerpolder, KNSF-terrein, RRAAM, 

woningbouwopgaven Amsterdam en de schaalsprong Almere. Deze grote opgaven overstijgen de 

bestuurskracht van Muiden. Omdat de gemeente ook moeite heeft met het adequaat uitvoeren van 

haar reguliere taken, wil Muiden al enige tijd opgaan in een grotere bestuurlijke schaal om meer 

bestuurskracht te genereren. 

De ambtelijke organisatie van Muiden is vanwege haar schaal niet goed toegerust op de grote 

projecten waarmee de gemeente nu wordt geconfronteerd; medewerkers van de gemeente vormen 

geen serieuze partij voor hoger ingeschaalde en beter gespecialiseerde medewerkers van private 

partijen, het rijk, provincie en gemeenten als Amsterdam en Almere. Muiden ziet zich daarom 

genoodzaakt om voor deze projecten extern expertise in te huren. Hier hangt echter een prijskaartje 

aan en Muiden kan die kosten maar ten dele vergoed krijgen via leges voor de betreffende projecten. 

Waar het gaat om belangenbehartiging c.q. beleidsbeiivloeding, kunnen de kosten niet worden 

verhaald 

De kleine schaal maakt Muiden bovendien erg kwetsbaar, omdat met weinig medewerkers veel 

werkzaamheden moeten worden verricht. Dit betekent veel eenmansposten waarin de medewerkers 

een grote hoeveelheid taken en opdrachten hebben. Ruimte om beleid te maken voor nieuwe 

ontwikkelingen is er daarom nauwelijks. Om de hoogst noodzakelijke zaken weer op orde te brengen, 

is er vanuit het rijk en de provincie ambtelijke capaciteit beschikbaar gesteld, zodat Muiden de 

periode tot herindeling net kan overbruggen. 

Weesp 
De gemeente Weesp (ongeveer 18.000 inwoners) heeft door haar schaal een robuustere ambtelijke 

organisatie (ongeveer 126 Fte) dan Muiden. Daardoor heeft Weesp haar reguliere beheersmatige 

taken beter op orde dan Muiden, al zijn er ook in de organisatie van Weesp kwetsbaarheden als 

gevolg van eenmansposten en het ontbreken van specialistische kennis. 

Grote opgaven als de woningbouwlocatie Bloemendalerpolder, herstructurering van een 

bedrijfsterrein en de spoorknoop (onderdeel van OV-SAAL) vragen veel van de organisatie van 

Weesp. En de aanstaande decentralisaties in het sociaal domein zullen van Weesp ook meer 

organiserend vermogen vragen dan zij in haar eentje aankan. Voor Weesp is daarom een versterking 

van de bestuurskracht noodzakelijk om ook in de (nabije) toekomst een adequaat niveau van 

dienstverlening te kunnen bieden aan haar inwoners. 

Daarnaast komt Weesp op dezelfde wijze als Muiden ook tekort als het gaat om slagkracht op 

strategisch niveau. Bij opgaven als OV-SAAL heeft Weesp moeite om haar belang goed voor het 

voetlicht te brengen; de positie van Weesp in het krachtenveld tussen grote partijen als Amsterdam, 

Prorail en het rijk is daarvoor niet sterk genoeg. Voor een goede belangenbehartiging van de 

inwoners van Weesp kan het daarom helpen om deel uit te maken van een groter schaalniveau.
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4. Lange termijn perspectief: Gooiland 
Voor een goed antwoord op de vraag wat op korte dan wel middellange termijn de bestuurlijke 

toekomst van Muiden en Weesp zou moeten zijn, is het noodzakelijk om het lange termijn 

perspectief voor de gehele regio te schetsen, zoals de minister ook vraagt. Door de oplossingen voor 

Muiden en Weesp te beschouwen in een perspectief voor de gehele regio, wordt voorkomen dat 

door bijvoorbeeld tempoverschillen, andere, meer gewenste oplossingen voor de toekomst worden 

geblokkeerd. De afgelopen jaren is door verschillende betrokken bestuurders gepleit voor de 

vorming van één gemeente in de Gooi en Vechtstreek, ook wel aangeduid als Gooistad of Gooiland. 

De commissie van Wijzen Gooi en Vechtstreek benoemde het in 2009 als de inhoudelijk beste optie 

voor de regio en ook nu komt het terug in de zienswijzen van Hilversum en Muiden. Gedeputeerde 

Staten zien dat deze optie inhoudelijk goed scoort, wanneer de gemeente Gooiland wordt 

beoordeeld aan de hand van het beleidskader gemeentelijke herindelingen van het rijk9: 

Bestuurskracht: Gooiland zal de vijfde grootste gemeente van Nederland zijn met ongeveer 260.000 

inwoners. Een gemeente van die omvang zal zeker slagvaardig kunnen zijn en een serieuze 

gesprekspartner zijn voor de grote buren en het rijk. Bovendien faciliteert het een snelle 

besluitvorming voor de gehele regio: er is één bestuur dat één besluit neemt en daardoor zijn er 

geen lokale winnaars en verliezers meer. 

Interne samenhang: Hoewel de discussies over samenwerking in de regio soms anders doen 

vermoeden, zou de interne samenhang van Gooiland sterk zijn. De huidige gemeenten hebben 

allemaal een vergelijkbare bevolkingssamenstelling, vergelijkbare opgaven en cultuur. De bestaande 

onderlinge verschillen worden in de regio nog wel eens uitvergroot, maar ten opzichte van andere 

delen van het land of de provincie, is er een sterke interne samenhang. 

Evenwichtige regionale verhoudingen: De regio Gooi en Vechtstreek wordt de gemeente Gooiland. 

Daarmee zullen de regionale verhoudingen van de nieuwe gemeente op een ander schaalniveau 

moeten worden beoordeeld. Gooiland zal de tweede gemeente van Noord-Holland zijn en de derde 

gemeente in de Noordvleugel van de Randstad. Gooiland zal daarmee op gelijkwaardige voet kunnen 

samenwerken met de grote gemeenten om haar heen en zo ook beter in staat zijn om de belangen 
van haar inwoners te behartigen. 

Duurzaamheid: Een gemeente van deze omvang zal voor langere tijd voldoende bestuurskrachtig zijn 

en de gemeenten in de directe omgeving van Gooiland hebben een andere oriëntatie, zodat een 

nieuwe herindeling niet aannemelijk is. 

Draagvlak: Voor de vorming van Gooiland is het draagvlak in overwegende mate niet aanwezig. Juist 

omdat het een perspectief voor de langere termijn is, lijkt er nu weinig weerstand tegen. Het is 

immers een veilige optie die nog niet echt realistisch is. Indien het als serieus voorstel op tafel zal 

liggen, zou een fors deel van de regio er vermoedelijk tegen te hoop lopen. 

Naast het beoordelen van Gooiland aan de hand van bovenstaande criteria, vragen Gedeputeerde 

Staten zich af of de vorming van Gooiland niet een te grote organisatorische opgave zal blijken. Het 

laten fuseren van negen of tien gemeenten is een monsterklus. Het betekent dat vanuit de, in dit 

geval, acht ambtelijke organisaties één nieuwe moet worden gevormd, die op een heel ander 

schaalniveau moet gaan opereren. Dat vraagt een ander organisatiemodel, 

9 Op 28 mei 2013 heeft de minister van BZK het nieuwe beleidskader gemeentelijke herindeling aangeboden 
aan de Tweede Kamer (kenmerk 2013-0000312255).
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competentieontwikkelingen van de meekomende medewerkers en het aantrekken van nieuwe 

medewerkers. Met zo'n operatie zal het vele jaren duren voordat de nieuwe gemeente haar 

potentiële bestuurskracht zal hebben bereikt. Bij een fusie van twee of drie gemeenten vergt dit 

soms al twee bestuursperiodes. Aangenomen mag worden dat een fusie van een groter aantal 

gemeenten nog veel langer nodig heeft om tot voile wasdom te komen. Gedurende die jaren van 

transitie is de dienstverlening en kwaliteit van het bestuur niet van het niveau dat inwoners en 

ondernemers van hun gemeente mogen verwachten. 

Het bovenstaande afwegend beschouwen Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de vorming van 

een gemeente `Gooiland' inhoudelijk als gewenst perspectief voor de lange termijn. Vanwege het 

onvoldoende draagvlak daarvoor en de opschalingsopgave die Gooiland nu met zich mee zou 

brengen, vinden Gedeputeerde Staten het echter noodzakelijk om voor de middellange termijn in te 

zetten op een tussenstap. Alleen zo zal al op kortere termijn een substantiële 

bestuurskrachtversterking kunnen worden gerealiseerd. Op de langere termijn kan dan worden 

afgewogen of de vorming van Gooiland alsnog wenselijk en noodzakelijk is, waarbij eventueel ook 

gekozen zou kunnen worden voor de vorming van een gemeente Gooi en een gemeente Vechtstreek. 

Dit is immers ook een logische vervolgstap op basis van het advies van de heer Winsemius, dat 

Gedeputeerde Staten als vertrekpunt nemen voor het perspectief voor de tussenstap. 

5. Bouwstenen voor een middellange termijnperspectief 
In dit hoofdstuk worden bouwstenen getientificeerd voor het middellange termijn perspectief voor 

de Gooi en Vechtstreek. Het perspectief op middellange termijn zal het kader bieden voor het advies 

over de bestuurlijke toekomst van Muiden en Weesp. Het wordt geconstrueerd uit de volgende 

bouwstenen: 

1. Het advies van de heer Winsemius "Samenwerking Gooi en Vechtstreek" als vertrekpunt; 

2. De zienswijzen van de gemeenten op dit advies; en 

3. Overwegingen vanuit de provinciale verantwoordelijkheid bij het advies en de zienswijzen. 

5.1 Advies Winsemius als vertrekpunt 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland kiezen ervoor om voor het middellange termijn perspectief 

voor de regio Gooi en Vechtstreek het advies van de heer Winsemius "Samenwerking Gooi en 

Vechtstreek" als vertrekpunt te nemen. Dit advies is in opdracht van de regio zelf gemaakt en sluit 

daarom in principe goed aan bij de wens dat bestuurskrachtversterking, waaronder herindeling, bij 

voorkeur van onderop komt; op initiatief van gemeenten zelf. Bovendien geeft het advies ook een 

duidelijke aanzet voor een middellange termijn perspectief voor de regio Gooi en Vechtstreek. Door 

de heer Winsemius zijn de volgende drie criteria gehanteerd bij het opstellen van zijn advies: 

Inhoudelijke criteria (levert de oplossing de benodigde bestuurskrachtversterking) 

Culturele 'pas' (is de gekozen oplossing een samenhangend geheel) 

Draagvlak (is er voldoende steun voor de gekozen oplossing) 

Het lange termijn perspectief dat vervolgens door de heer Winsemius wordt geschetst, laat zich 

samenvatten in de volgende gelaagde hoofdaanbevelingen:
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1) Versterkte, niet-vrijblijvende, samenwerking tussen de gemeenten op een aantal regionale 

opgaven (door Winsemius aangeduid als 'verzwaarde coördinatie') 

a. Gezamenlijke belangenbehartiging door een boegbeeld 

b. Gezamenlijke beleidsvorming in de regio onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van een 

'gewestelijk portefeuillehouder' 

2) Opschaling van gemeenten door herindeling 

a. Vorming van ééri gemeente in de Vechtstreek (Muiden, Weesp, Wijdemeren en de Utrechtse 

gemeente Stichtse Vecht) 

b. Vorming van twee gemeenten in het Gooi (Blaricum, Bussum, de Utrechtse gemeente 

Eemnes, Hilversum, Huizen, Naarden en Laren) 

De heer Winsemius geeft geen inhoudelijke onderbouwing voor de gewenste configuratie van de 

twee te vormen gemeenten in het Gooi. Hij schetst wel een proces waarbinnen die configuratie zou 

kunnen ontstaan en welke uitkomst hij daarbij op basis van draagvlak verwacht. Een sleutelrol wordt 

daarin voorzien voor Huizen, met een oproep aan die gemeente om zich beschikbaar te stellen als 

fusiepartner voor andere gemeenten in de regio. 

5.2 Zienswijzen van gerneenten op het advies van de beer Winsemius 
Gedeputeerde Staten nemen het advies van de heer Winsemius als vertrekpunt bij de constructie 

van een middellange termijn perspectief voor de regio. De gemeenten is gevraagd hun zienswijze te 

geven op het advies van de heer Winsemius. Aan de hand daarvan kan worden bepaald hoe breed 

het draagvlak is voor een lange termijn perspectief gebaseerd op dat advies en hoe het draagvlak 

eventueel verbreed zou kunnen worden. 

De zienswijzen van de gemeenten laten zien dat de regio gemengde gevoelens heeft bij het advies 

van de heer Winsemius. De gemeenten onderschrijven zijn analyse dat er behoefte is aan versterking 

van de regio als geheel om regionale opgaven beter op te kunnen pakken en dat voor een aantal 

gemeenten ook versterking nodig is om lokale opgaven adequaat op te kunnen (blijven) pakken. Zij 

verschillen wel van mening over de mate van urgentie en voor welke gemeenten een versterking 

nodig is. Over de concrete voorstellen die Winsemius doet, lopen de meningen wat meer uiteenw: 

Blaricum vindt het onverstandig om de decentralisaties in het sociaal domein op te vangen 

tegelijkertijd met een bestuurlijke herindeling. Daarom wil de gemeente eerst de decentralisaties 

vorm geven en de samenwerking versterken. Uitbreiding van de samenwerking is alleen wenselijk als 

dat (financiële) voordelen oplevert. 

Bussum  wil werken aan een evenwichtige en toekomstbestendige bestuurlijke basis voor de gehele 

regio. De raad wil daarbij zoveel mogelijk gemeenten in de regio betrekken. Bussum wil een fusie 

met ten minste de gemeente Naarden en wil de mogelijkheden verkennen voor fusie in de 

'Gooicombinatie' (Bussum, Huizen, Naarden, eventueel aangevuld met Muiden en/of de BEL-

combinatie). Verder streeft Bussum naar een gemeente die het merendeel van haar taken zonder 

ingewikkelde samenwerkingsconstructies zelfstandig kan uitvoeren. 

Hilversum acht opschaling noodzakelijk om de bestuurskracht van de regio te versterken. Een kleiner 

aantal gemeenten zal snellere besluitvorming bewerkstelligen en grotere gemeenten zullen 

krachtiger zijn. Tezamen zal dit de regio sterker maken en beter in staat stellen om haar belangen te 

. Zie bijlage 3 voor de volledige zienswijzen van de gemeenten
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behartigen in Metropoolregio, provincie en bij het rijk. Hilversum spreekt zich niet uit over een 

gewenste fusiecombinatie. Samenwerking als middel om fusie uit te stellen acht Hilversum 

onwenselijk. 

Huizen ziet wel meerwaarde in meer samenwerking in de regio, maar wil dat dit op basis van 

gedeelde belangen en unanimiteit gebeurt. Daarmee is Huizen het dus effectief niet eens met de 

aanbevelingen van Winsemius om via besluitvorming met meerderheid van stemmen tot een 

slagvaardiger samenwerking te komen. Verder wenst Huizen zelfstandig te blijven en is de 

gemeenteraad daarom niet bereid om een herindeling te overwegen. 

Laren is tevreden over de samenwerking in de BEL-combinatie en de HBEL-samenwerking (met 

Huizen) op het sociale domein. Uitbreiding van deze samenwerking naar Bussum en Naarden en 

eventueel Hilversum is voor Laren bespreekbaar als dat meerwaarde biedt. Voor Laren is een fusie nu 

niet aan de orde, maar zij staat er voor open dit wel te onderzoeken indien de provincie dat vraagt. 

Muiden heeft een voorkeur voor een fusie van alle negen gemeenten in de regio. Zij beseft echter 

ook dat dat nu nog een stap te ver is. Daarom heeft de raad uitgesproken positief te staan tegenover 

"ieder fusievoorstel dat een toekomstige G9 niet in de weg stoat en in ieder geval de geografisch 
dichterbij gelegen Gooische gemeenten omvat en de Raad in een dergelijke Gooische 'tussenvoriant' 
graag zou zien dat de gemeente Weesp, met wie Muiden de Bloemendalerpolder deelt, een onderdeel 
uitmaken van deze fusie". Daarmee plaatst Muiden als enige kanttekeningen bij de door Winsemius 

voorgestelde scheiding tussen Vechtstreek en Gooi.	 Air 

Naarden stelt dat samenwerking geen structurele oplossing kan zijn, omdat het tot democratische 

tekorten zal leiden aangezien veel taken dan in een samenwerking zouden moeten worden 

ondergebracht. Naarden streeft daarom naar een aanmerkelijke schaalsprong tot een gemeente van 

ten minste 70.000 inwoners. Daarvoor heeft de raad van Naarden als voorkeur een fusie van de BEL-

combinatie, Bussum, Huizen, Muiden en Naarden. 

Weesp betreurt het stranden van de GV-4 fusie, maar ziet niets in een hernieuwde poging om deze 

fusie te realiseren. Weesp heeft gekozen voor intensieve samenwerking met Stichtse Vecht en 

Wijdemeren en nodigt Muiden uit zich daarbij aan te sluiten. 

Wiidemeren onderschrijft de noodzaak tot versterking van bestuurskracht in de regio en voor de 

eigen gemeente. Daarvoor wenst zij de samenwerking met Stichtse Vecht en Weesp verder uit te 

werken en acht fusie thans niet aan de orde. Muiden wordt uitgenodigd om zich aan te sluiten bij de 

samenwerking. Taken waarvoor op een goede manier wordt samengewerkt in het Gewest Gooi en 

Vechtstreek, kunnen daar blijven. 
*if 

Op eigen initiatief heeft ook de gemeente Eemnes een zienswijze ingestuurd en geeft aan de analyse 

van de heer Winsemius te herkennen. Eemnes is positief over een versterking van de samenwerking 

in Gooi en Vechtstreek, maar acht voor zichzelf fusie niet aan de orde. Zowel in de zienswijze als in de 

bestuurlijke consultatie heeft Eemnes aangegeven zichzelf als (bijzonder) onderdeel van de regio 

Gooi en Vechtstreek te zien. 

In een bestuurlijke consultatie heeft Stichtse Vecht aangegeven zichzelf niet als onderdeel van de 

regio Gooi en Vechtstreek te beschouwen. Zij is georiënteerd op de regio Utrecht. De gemeente wil 

wel graag de samenwerking met Weesp en Wijdemeren uitbouwen, omdat zij met deze gemeenten 

opgaven deelt als kernenbeleid, economie en toerisme & recreatie. Stichtse Vecht staat open voor 

een gesprek met Muiden als zij aangeeft aan te willen sluiten bij de samenwerking.
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Vanuit het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht is in een bestuurlijke consultatie 

aangegeven dat een gedwongen herindeling van een van de Utrechtse gemeenten niet zal worden 

gesteund. 

Schematisch leiden bovenstaande samenvattingen van de zienswijzen tot het volgende: 

Gemeente DeeIt 
probleemanalyse 

Winsemius

Samenwerking 
conform 

Winsemius

Herindeling 
wenselijk

Beoogde partners 

Blaricum ? DeeIs Nee BEL en Huizen, eventueel 
uitbreiden met Bussum en 
Naarden 

Bussum Huizen, Naarden, en 
eventueel Muiden en/of BEL 

Hilversum Ja Geen structurele 
oplossing

Ja Geen voorkeur aangegeven 
imli 

Huizen DeeIs Nee Nee Geen voorkeur aangegeven 
Laren Ja Ja Staat open voor 

onderzoek
BEL en Huizen, eventueel 
uitbreiden met Bussum, 
Naarden en Hilversum 

Muiden Ja Nee Ja Bussum, Naarden en Weesp 
Naarden Ja Geen structurele 

oplossing
Ja

"Ir  
Nee

BEL, Bussum, Huizen en 
Muiden  
Wijdemeren en Stichtse 
Vecht en nodigt ook Muiden 
uit zich aan te sluiten 

Weesp Ja Ja i

II 

Wijdemeren Ja Ja, met focus op 
Vechtstreek

Nee Weesp en Stichtse Vecht en 
nodigt ook Muiden uit zich 
aan te sluiten 

Eemnes Ja ? Nee BEL en Huizen 
Stichtse 
Vecht

N.v.t. U.v.t. Nee Weesp en Wijdemeren, 
eventueel Muiden

De visies en wensen van de gemeenten maken duidelijk dat het samenhangend geheel van de 

aanbevelingen van de heer Winsemius vooralsnog niet op unaniem draagvlak van de gemeenten kan 

rekenen. Tegelijkertijd wijzen de gemeenten de aanbevelingen ook niet unaniem af. Zij verschillen op 
onderdelen van mening over de noodzaak tot herindeling en de kansen die (versterkte) 

samenwerking al dan niet biedt. Ten aanzien van twee elementen van het advies van de heer 

Winsemius herkennen Gedeputeerde Staten echter wel een breed, hoewel wederom niet unaniem, 

draagvlak onder de gemeenten: 

1) Versterking van de slagkracht van de regio is noodzakelijk en urgent 

2) Een scheiding van Vechtstreek en Gooi als ordenend principe voor de clustering van 

gemeenten 

Deze twee elementen zullen, juist omdat hiervoor wel breed draagvlak is gebleken, dienen als de 

belangrijkste bouwstenen voor het lange termijn perspectief voor de regio Gooi en Vechtstreek.

10 



5.3 Provinriale verantwoorde li jkheid en overwegingen 
De hierboven ge iblentificeerde bouwstenen voor het lange termijn perspectief zijn niet voldoende om 

tot een concreet uitgewerkt perspectief te komen. Gedeputeerde Staten zien zich daarom 

genoodzaakt om het perspectief verder in te vullen. Dit doen zij vanuit hun eigenstandige 

verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het lokaal bestuur en aan de hand van het advies van de 

heer Winsemius (dat zij immers als vertrekpunt hebben genomen). Het provinciale beleid" en het 

rijksbeleic1 12 ten aanzien van (intensieve) samenwerking en herindeling gelden als afwegingskader bij 

de beoordeling van de voorstellen van de heer Winsemius en de reacties van gemeenten daarop. De 

belangrijkste criteria vanuit het provinciaal beleid zijn: 

Bestuurskrachtversterking moet in regionaal perspectief worden bezien 

Geen principiele voorkeur voor herindeling of samenwerking: lokaal maatwerk 

De gekozen oplossing moet voldoende democratische gelegitimeerde besluitvorming 

mogelijk maken	 AM% 

Vanuit het rijksbeleid gaat het om de criteria: draagvlak, interne samenhang, bestuurskracht, 

evenwichtige regionale verhoudingen en duurzaamheidn.
Air 

De criteria die de heer Winsemius heeft gehanteerd bij het opstellen van zijn advies (inhoudelijke 

criteria, culturele pas en draagvlak) komen grotendeels overeen met de criteria uit het Beleidskader 

gemeentelijke herindeling van het rijk. De afwegingen die de heer Winsemius heeft gemaakt sluiten 

bovendien goed aan bij de belangrijkste criteria uit het provinciaal beleid. De wijze waarop 

Gedeputeerde Staten naar de regio (moeten) kijken wijkt op slechts twee punten wezenlijk af van het 

kader van Winsemius. Het gaat daarbij om het criterium 'evenwichtige regionale verhoudingen' uit 

het Beleidskader gemeentelijke herindeling van het rijk en om de voorkeursvolgorde van herindeling 

en samenwerking uit het provinciaal beleid. Deze twee punten worden hieronder nader toegelicht, 

omdat zij zullen leiden tot enkele aanpassingen ten opzichte van het advies van de heer Winsemius. 

Evenwichtige regionale verhoudingen Nip 
In de criteria die de heer Winsemius heeft gehanteerd om tot zijn advies te komen, ontbreekt het 

aspect van 'evenwichtige regionale verhoudingen'. Met dit criterium wordt bedoeld dat de gekozen 

oplossing moet bijdragen aan evenwichtige regionale krachtsverhoudingen, zodat de gemeenten tot 

constructieve samenwerkingsverbanden kunnen komen ten behoeve van regionale opgaven. 

Vanuit dit criterium zijn er vraagtekens te stellen bij het scenario dat Winsemius schetst — en vanuit 

zijn criteria zeker verdedigbaar is — waarin de gemeenten Blaricum, Bussum, Eemnes, Huizen, Laren 

en Naarden (op termijn) fuseren tot een gemeente van ongeveer 125.000 inwoners. Naast deze 

gemeente en de Vechtstreekcombinatie van ongeveer 110.000 inwoners blijft Hilversum dan als 

relatief kleine (centrum)gemeente van 85.000 inwoners over. Gedeputeerde Staten betwijfelen of dit 

tot evenwichtige regionale verhoudingen zal leiden, onder meer omdat de Gooise gemeenten in die 

situatie vooral verbonden lijken te zijn door hun wens om niet met Hilversum samen te hoeven gaan. 

11 In het bijzonder het concept beleidskader "Bestuurskrachtige regio's in Noord-Holland" 
12 In het bijzonder het 'Beleidskader gemeentelijke herindeIingen" van 28 mei 2013 
13	. Zie ook het Beleidskader gemeentelijke herindelingen van 28 mei 2013
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Daarmee is de kans groot dat de centrumgemeente Hilversum getoleerd raakt, iets wat het kabinet 

onwenselijk vindt en in het kader van de decentralisaties in het sociaal domein ook wil voorkomen14. 

Gedeputeerde Staten onderkennen dat de dreigende isolatie van Hilversum het gevolg kan zijn van 

een natuurlijke spanning tussen regio en centrumgemeente. Anderzijds heeft Hilversum in het 

(recente) verleden ook niet weten te excelleren in het 'dienend leiderschap' dat van een 

centrumgemeente gevraagd wordt. Toch achten Gedeputeerde Staten het belang van een 

bestuurskrachtige regio Gooi en Vechtstreek te groot om zonder meer te berusten in een getoleerde 

positie van Hilversum. Diverse regionale voorzieningen voor vele inwoners van de regio worden door 

of vanuit Hilversum aangeboden. Via Hilversum heeft de regio bovendien een voet tussen de deur 

binnen de Metropoolregio, de provincie of bij het rijk. Om dat in het belang van de regio nog beter te 

kunnen benutten is een constructieve samenwerking in de regio noodzakelijk. Die wordt onder 

andere gefaciliteerd door evenwichtige regionale verhoudingen. Vanuit dat perspectief is het 

wenselijk om tot een andere configuratie van gemeenten in het Gooi te komen dan die in het 

scenario van de heer Winsemius lijkt te gaan ontstaan. 

Samenwerking en herindeling 

Gedeputeerde Staten hebben geen expliciete voorkeur ten aanzien van (intensieve) samenwerking 

tussen gemeenten en gemeentelijke herindeling. Zij willen ruimte bieden voor lokaal maatwerk, mits 

de gekozen oplossing voldoende bestuurskrachtversterking biedt en de democratische legitimatie 

voldoende is geborgd. Intensieve samenwerking en herindeling zijn zo geen wederzijds uitsluitende 

oplossingen om bestuurskracht van gemeenten en regio's te versterken. Weliswaar kan worden 

gesteld dat een gemeentelijke herindeling de meest intensieve vorm van samenwerking is, maar in 

een regionaal perspectief kan ook een combinatie van herindeling en samenwerking worden 

voorgesteld om de slagkracht van een regio als geheel te versterkenn. 

Voor een succesvolle bestuurskrachtversterking door samenwerking is het noodzakelijk dat er 

'chemie' is tussen de deelnemende gemeenten. Zij moeten elkaar vertrouwen, elkaar wat gunnen en 

bereid zijn elkaar bijstand te verlenen. Deze chemie herkennen Gedeputeerde Staten in de 

samenwerking tussen Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren. Afgezet tegen de relatief korte periode 

waarin deze samenwerking functioneert, hebben de drie gemeenten duidelijk laten zien serieuze 

stappen te willen zetten om gezamenlijk hun bestuurskracht te versterken. Weesp en Wijdemeren 

hebben hierbij ook nadrukkelijk de hand naar Muiden uitgestoken. De gemeenten hebben samen 

ook een schaalniveau (104.000 inwoners, 110.000 inwoners als Muiden aansluit) waarop het 

aannemelijk is dat een robuuste samenwerking kan worden gevormd. Gedeputeerde Staten willen 

deze samenwerking daarom, net als in 2008 met de BEL-samenwerking, een kans geven om zich 

(verder) te bewijzen. De gemeenten moeten echter wel concrete bestuurskrachtverbetering kunnen 

laten zien en daarover willen GS graag afspraken maken met de gemeenten en de provincie Utrecht. 

14 . Zie de brief 'vormgeving samenwerkingsverbanden' d.d. 15 maart 2013 van de minister van BZK aan de 
colleges van B&W, p.3 
15 Een recent voorbeeld hiervan is de Kop van Noord-Holland waar in 2009 op voorstel van informateur Schoof 
de gemeenten een plan omarmden om tot twee gemeentelijke herindelingen te komen in combinatie met een 
sterke regionale samenwerking tussen de zelfstandig blijvende gemeenten en de nieuw te vormen gemeenten. 
De overweging daarbij was dat de herindelingen noodzakelijk waren om tot krachtige samenwerkingspartners 
te komen die een substantiële bijdrage kunnen leveren in een sterke regionale samenwerking.
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Ten aanzien van de regio Gooi en Vechtstreek als geheel zien Gedeputeerde Staten veel minder van 

de benodigde chemie om via samenwerking de benodigde versterking van regionale bestuurskracht 

te realiseren: "De verhoudingen worden niet gekenmerkt door vertrouwen en pogingen om daarin 
verandering te brengen worden met argwaan gevolgd. 16". Zowel de analyse van de heer Winsemius 

als de recente geschiedenis ten aanzien van samenwerkingv in de regio laten zien dat de gemeenten 

onvoldoende tot elkaar kunnen komen om er zonder meer op te vertrouwen dat de door Winsemius 

voorgestelde 'verzwaarde coördinatie' een succes zal worden. Nu de gemeenten niet eens allemaal 

de ambitie onderschrijven om via niet-vrijblijvende samenwerking de regio als geheel te versterken, 

is die twijfel des te sterker. Indien voldoende chemie ontbreekt om via samenwerking tot de 

benodigde bestuurskrachtversterking te komen, rest in de ogen van Gedeputeerde Staten een 

herindeling als ultimum remedium. De herindeling moet dan leiden tot nieuwe onderlinge 

(krachts)verhoudingen die een vruchtbare bodem bieden voor sterke samenwerking in de regio. 

Twee opties voor Muiden: aansluiten bij Het Gooi of de Vechtstreek	1110. 

De gemeente Muiden deelt als enige niet het onderscheid tussen Gooi en Vechtstreek. Aangezien 
Muiden precies op de grens tussen Gooi en Vechtstreek ligt, valt dat vanuit haar perspectief te 

begrijpen. Aangezien de overgrote meerderheid van de regio zich wel kan vinden in een onderscheid 

tussen Gooi en Vechtstreek als ordenend principe voor de clustering van gemeenten, zullen 

Gedeputeerde Staten daar in het middellange termijn perspectief aan vast houden. Doordat Muiden 

met 6500 inwoners een kleine gemeente is, zal aansluiting van Muiden bij de Vechtstreek of het Gooi 

geen wezenlijke impact hebben op de regionale verhoudingen. Ook de geografische ligging van 

Muiden vormt geen belemmering voor aansluiting bij Gooi of Vechtstreek. Daarmee heeft Muiden in 

de ogen van Gedeputeerde Staten de relatieve luxe dat zij kan kiezen tussen het Gooi of de 

Vechtstreek. 

In zijn advies beschouwt de heer Winsernius de gemeente Muiden als onderdeel van de Vechtstreek. 

Daarvoor zijn naar het oordeel van Gedeputeerde Staten voldoende argumenten te geven: 

Muiden deelt met Weesp enkele grote opgaven als de Bloemendalerpolder en de verlegging 

van de Al; 

- Muiden is een vestingstad, gelegen aan de Vecht en daarmee de 'poort tot de Vechtstreek'; 

Muiden deelt met de andere Vechtstreekgemeenten het groene karakter met kleine kernen; 

- Het behoud van de vitaliteit van de (kleine) kernen en toerisme & (water)recreatie zijn 

belangrijke opgaven die de Vechtstreekgemeenten gezamenlijk hebben; en 

Gezamenlijk vormen zij een groene buffer tussen grote stedelijke centra in de 

Metropoolregio Amsterdam. 

Vooralsnog gaan Gedeputeerde Staten er bij de constructie van het middellange termijn perspectief 

vanuit dat Muiden kiest voor aansluiting bij het Gooi. Hiervoor zijn de volgende argumenten te 

noemen: 

-	Muiden kiest in haar zienswijze voor een "Gooische variant"; 

16 Prof.dr. Pieter Winsemius, "Samenwerking Gooi en Vechtstreek", p. 2 
17 Te noemen valt lichtere samenwerking in het Gewest, geen overeenstemming over een regionaal shared 
service centre, het mislukken van de Economic Board en de keuze voor vier uitvoeringsorganisaties voor de 
decentralisaties in het sociaal domein.
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Muiden heeft een belangrijk deel van haar taken in het sociale domein ondergebracht in een 

samenwerking met Bussum en Naarden; en 

Voor Muiden is een herindeling noodzakelijk en alleen in het Gooi zijn gemeenten bereid tot 

herindeling. 

Bloemendalerpolder 
Een belangrijke keerzijde van aansluiting van Muiden bij het Gooi is dat het project 

Bloemendalerpolder verdeeld blijft over twee gemeenten. Gedeputeerde Staten achten dit 

onwenselijk en zijn van mening dat dit project binnen de grenzen van één gemeente moet worden 

gebracht. Dat bevordert de bestuurlijke slagkracht om dit belangrijke project op een goede wijze te 

kunnen uitvoeren. Het zal tevens leiden tot een ongedeelde woonwijk waarbij alle bewoners en 

andere belanghebbenden zich kunnen wenden tot één gemeente en het beheer en onderhoud van 

het gehele gebied in handen is van één gemeente. Daarom achten Gedeputeerde Staten het 

wenselijk om, indien Muiden vasthoudt aan haar voorkeur voor het Gooi, het grensbeloop tussen 

Muiden en Weesp zodanig aan te passen dat de gehele Bloemendalerpolder alsnog binnen één 

gemeente komt te liggen. 

In dit kader is afgewogen of de Bloemendalerpolder moet worden toegevoegd aan Muiden of 

Weesp. De keuze gaat hierbij uit naar de gemeente Weesp met een nader te bepalen grenscorrectie 

ter plaatse van de verlegde Al. Belangrijkste reden hiervoor is de ruimtelijke samenhang van de 

nieuw te ontwikkelen wijk met de bestaande verstedelijkingsstructuur. Het zwaartepunt van het 

maximale aantal van 2750 woningen evenals het nieuwe voorzieningencentrum met o.a. 

detailhandel en een nieuwe brede school zijn gesitueerd op het huidige grondgebied van de 

gemeente Weesp. Binnen het project is door de samenwerkende partijen' 8 in de ontwikkelfase 

nadrukkelijk als uitgangspunt gekozen dat de nieuwe wijk wordt gekoppeld aan een bestaande 

gemeentelijke kern. In het Ruimtelijk Kader Bloemendalerpolder'9 is hierbij gekozen voor een 
koppeling aan de gemeente Weesp als enig nabij stadshart. Met de gemeente Muiden bestaat deze 

verbinding met de stadskern niet. In de privaatrechtelijke afspraken tussen publieke en private 

partijen blijkt dit belang van de koppeling aan Weesp onder meer uit het feit dat de private partijen 

€6 miljoen zullen bijdragen aan de verbetering van deze verbinding. Tot slot ontwikkelt de gemeente 

Weesp op haar grondgebied in de Bloemendalerpolder nu reeds de nieuwbouwwijk Leeuwenveld. 

Beide ontwikkelingen, Leeuwenveld en Bloemendalerpolder, zullen samen een integraal geheel gaan 

vormen. Een keuze voor een grenscorrectie ten behoeve van Muiden, bijvoorbeeld met als grens het 
spoor, is in dit verband onlogisch. Dit zou bovendien ook betekenen dat bestaande functies in 

Weesp, waaronder het bedrijventerrein Nijverheidslaan en een van de gemeentelijke 

begraafplaatsen van Weesp, op Muidens grondgebied zouden komen te liggen. De gemeente Muiden 

zal door de grenscorrectie behalve de huidige locatie van de zorgboerderij en de kringenwetboerderij 

aan de Vechtoever geen dergelijk verlies van functies kennen. 

Voor Muiden betekent deze keuze een verlies van een deel van haar grondgebied dat deels 

ontwikkeld gaat worden. Dit betekent derving van toekomstige inkomsten als leges en onroerende 

zaak belasting. De gemeente zal echter ook geen kosten hebben voor onder meer het beheer en 

onderhoud van de openbare ruimte en de nieuwe infrastructuur. Een groot deel van Muidens 

18 Waaronder het rijk, provincie, waterschap en zes private partijen verenigd in een consortium 
19 De door alle partijen vastgestelde basis voor de ruimtelijke ontwikkeling van de nieuwe wijk
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grondgebied is bovendien bestemd om te worden ontwikkeld tot recreatief groen-blauw dat door de 

provincie structureel zal worden onderhouden. 

De gemeente Muiden heeft personele kosten gemaakt voor de planontwikkeling van de 

Bloemendalerpolder. De gemeente heeft de kosten van een algemeen projectleider echter, net als 

de gemeente Weesp, vergoed gekregen door de projectorganisatie. Muiden heeft te maken met 

uitvoeringskosten die voortvloeien uit deelname aan de projectorganisatie. De provincie Noord-

Holland financiert echter momenteel extra personele capaciteit omdat Muiden heeft aangegeven 

daaraan behoefte te hebben. Dit afwegend menen GS dat de financiële consequenties voor de 

gemeente Muiden acceptabel zijn. 

Met de keuze van de grenscorrectie ten behoeve van de Bloemendalerpolder waarbij het gebied gaat 

toebehoren aan de gemeente Weesp verandert niets aan de situatie voor het nabijgelegen KNSF 

terrein. Dit gebied wordt eveneens ontwikkeld tot woninglocatie. Ruimtelijk gezien zijn beide 

ontwikkelingen gescheiden door de Al en aanliggend groengebied. Beide ontwikkelingen zijn ook 

formeel gescheiden trajecten. Het KNSF terrein blijft zoals nu bij de huidige gemeente Muiden. 

6. Middellange termijn perspectief Gooi en Vechtstreek 
Zoals aangegeven herkennen Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in de reacties van de 

gemeenten op het advies van de heer Winsemius een breed draagvlak voor opschaling van 

gemeenten binnen de contouren van de Vechtstreek en het Gooi. Over de noodzaak tot opschaling 

en/of het tempo waarop de opschaling binnen de contouren van de Vechtstreek en het Gooi zou 

moeten plaatsvinden, denken de gemeenten wel verschillend. Hilversum, Muiden en Naarden willen 

graag starten met de herindelingsdiscussie, Bussum wil eerst de decentralisaties in het sociaal 

domein goed afronden en Huizen en de BEL-gemeenten wensen nu helemaal geen herindeling. 

Binnen de Vechtstreek willen Weesp en Wijdemeren de samenwerking met Stichtse Vecht een kans 

geven. Met deze samenwerking wordt geen fusie beoogd, maar mocht een fusie ooit nodig zijn, dan 

lijken de gemeenten logische partners. 

Voor het (middel)lange termijn perspectief zijn deze verschillende opvattingen over het tempo niet 

noodzakelijk een probleem. Met het vaststellen van een perspectief voor de middellange termijn 

wordt immers niet beoogd om direct tot herindeling over te gaan, maar slechts om kaders te 

scheppen voor eventuele aanstaande en toekomstige herindelingsvoorstellen en initiatieven voor 

intensieve samenwerking. Met het vaststellen van het middellange termijnperspectief wordt niet 

veel anders gedaan dan het benoemen van toekomstige partners voor het geval een 

bestuurskrachtversterking noodzakelijk wordt. Het faciliteert daarmee dat intensieve vormen van 

samenwerking en herindelingen binnen een regio in verschillende tempi tot stand kunnen komen 

zonder daarmee tot een suboptimaal regionaal eindbeeld te leiden. 

In het vorige hoofdstuk zijn al verschillende bouwstenen getlentificeerd voor het middellange 

termijnperspectief. Deze zijn: 

1) Versterking van de slagkracht van de regio is noodzakelijk en urgent; 

2) Een scheiding van Vechtstreek en Gooi als ordenend principe voor de clustering van gemeenten;
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3) Een ge toleerde positie voor Hilversum is niet wenselijk; de regionale verhoudingen moeten 

zodanig zijn dat Hilversum haar rol als centrumgemeente kan blijven vervullen; 

4) Een combinatie van herindeling en intensieve samenwerking maakt lokaal maatwerk mogelijk; 

Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren krijgen de ruimte om hun samenwerking verder vorm te 

geven; en 

5) Muiden sluit aan bij het Gooi, waarbij de Bloemendalerpolder aan Weesp wordt toegevoegd 

In aanvulling daarop hanteren Gedeputeerde Staten de volgende (redelijk voor zichzelf sprekende) 

overwegingen bij de constructie van het middellange termijnperspectief: 

6) Bussum en Naarden zullen onderdeel uitmaken van één gemeente, gezien de nu al sterke 

onderlinge verwevenheid en hun wens om gezamenlijk op te trekken; en 

7) Blaricum, Eemnes en Laren zullen onderdeel uitmaken van één gemeente, aangezien zij een 

sterke onderlinge samenhang hebben, reeds één ambtelijke organisatie delen en hun wens om 

gezamenlijk op te trekken. 

Op basis van deze bouwstenen zijn er nog drie scenario's te schetsen voor het middellange termijn 

perspectief voor de regio Gooi en Vechtstreek. Deze drie scenario's worden op de volgende pagina's 

geschetst:

:lap

16



legenda 
• •m. _ 

,5oc. Vochtlino■ gam 2013 

Subs:um Laws, Emmet ttasamsan 

Duman Slaarda, Muslin rsuaan 

C=I Salo*. s,,acht Wooly WO...me.. 

Grammotagrern 

A) Gooi-Noord en en Gooi-Zuid 

In dit scenario fuseren de gemeenten Bussum, Huizen, Muiden en Naarden tot één gemeente met als 

werknaam 'Gooi-Noord' (+/- 100.000 inwoners) en de gemeenten Blaricum, Eemnes, Hilversum en 

Laren fuseren met elkaar tot een gemeente met als werknaam 'Gooi-Zuid' (+/- 115.000 inwoners). 

Daarnaast kunnen de gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren hun intensieve 

samenwerking verder uitbouwen. De Bloemendalerpolder wordt in zijn geheel aan Weesp 

toegevoegd. 

Grootschalige herindeling is in dit scenario noodzakelijk, omdat voor Muiden op korte termijn een 

herindeling nodig is. De vorming van alleen Gooi-Noord zou echter betekenen dat de positie van 

Hilversum als centrumgemeente onder druk komt te staan en bovendien zijn dan de verhoudingen 

van de gemeenten ten opzichte van de BEL-gemeenten zodanig scheef dat er geen sprake meer kan 

zijn van evenwichtige regionale verhoudingen als niet gelijktijdig ook Gooi-Zuid wordt gevormd. Er is 

ook geen sprake van restproblematiek, want er is geen gemeente die alleen overblijft. 

Kaart 1: Scenario Gooi-Noord en Gooi-Zuid
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B) Drie stromen 

In dit scenario fuseren Bussum, Hilversum, Muiden en Naarden met elkaar tot een gemeente van 

ongeveer 140.000 inwoners. Huizen en de BEL-gemeenten kunnen daarnaast komen tot een 

intensievere samenwerking of fusie voor zover dat nodig is om voldoende bestuurskracht te 

genereren. Aan de andere kant van de regio kunnen Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren hun 

intensieve samenwerking vorm geven. De Bloemendalerpolder wordt in zijn geheel aan Weesp 

toegevoegd. 

De herindeling blijft in dit scenario beperkt tot de gemeenten die hebben uitgesproken een 

herindeling wenselijk te vinden. De gemeenten die via (intensieve) samenwerking hun 

bestuurskracht willen versterken, krijgen daarvoor ook de ruimte. Dit is mogelijk doordat de 

fusiegemeente zodanig groot en sterk zal zijn dat zij goed de rol van centrumgemeente kan vervullen 

en daarbij in staat is om de regio op sleeptouw te nemen. Van restproblematiek zal geen sprake zijn, 

omdat de BEL-gemeenten en Huizen zo nodig hun bestuurskracht kunnen versterken door 

(intensiever) met elkaar samen te werken of op termijn met elkaar te gaan fuseren. 

Kaart 2: Scenario Drie Stromen
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C) Scenario GV-3 

In dit scenario fuseren Bussum, Naarden en Muiden tot een gemeente van ongeveer 60.000 

inwoners. Op termijn zullen ook Huizen en de BEL-gemeenten moeten fuseren tot een gemeente van 

ongeveer 75.000 inwoners. Hilversum blijft met 85.000 inwoners zelfstandig. Daarnaast krijgen 

Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren de ruimte om hun samenwerking vorm te geven. De 

Bloemendalerpolder wordt in zijn geheel aan Weesp toegevoegd. 

Een fusie van Huizen met de BEL-gemeenten is noodzakelijk in dit scenario om tot evenwichtige 

regionale verhoudingen te komen die een goede samenwerking faciliteren. De drie gemeenten van 

meer vergelijkbare omvang (groot Bussum, groot Huizen en Hilversum) zijn in deze verhoudingen 

meer op elkaar aangewezen en het aantal partners waarmee overeenstemming moet worden bereikt 

is aanzienlijk minder.

Kaart 3: Scenario GV-3
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Deze drie scenario's scoren verschillend op de criteria die de minister van BZK hanteert bij het 

beoordelen van voorstellen tot gemeentelijke herindeling. Tegelijkertijd achten Gedeputeerde Staten 

geen van deze drie scenario's zodanig onrealistisch dat deze niet het gewenste perspectief voor de 

middellange termijn zou kunnen zijn. Bij de uiteindelijke afweging welk scenario de voorkeur geniet 

zullen de criteria 'Draagvlak' en 'Evenwichtige regionale verhoudingen' een zwaar gewicht worden 

toegekend. Draagvlak moet zwaar wegen vanuit de wens dat het regionaal perspectief zo breed 

mogelijke instemming (en medewerking) geniet van de betrokken gemeenten. Evenwichtige 

regionale verhoudingen zijn belangrijk om in de regio tot constructieve verhoudingen te komen. 

Zoals de heer Winsemius terecht analyseert, mist de regio kansen, doordat zij niet goed samenwerkt. 

Juist op deze twee zwaarwegende criteria zijn de scenario's minder goed te beoordelen. De 

gemeenten hebben zich niet over deze scenario's uitgelaten, omdat ze niet concreet op tafel lagen. 

Ook is een nadere uitwerking nodig wat de verschillende scenario's zouden betekenen voor de 

onderlinge samenwerkingsverbanden. Verschillende gemeenten hebben in hun zienswijzen namelijk 

aangegeven weinig enthousiast te zijn over het onderbrengen van een substantieel aantal taken in 

een samenwerkingsverband. Dit gaat namelijk ten koste van de democratische legitimiteit op deze 

taken, omdat de uitvoering ervan goeddeels aan het zicht en de invloedssfeer van de raadsleden 

wordt onttrokken. 

Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken over welke van deze drie scenario's het middellange 

termijn perspectief voor de bestuurlijke organisatie van de regio Gooi en Vechtstreek zou moeten 
zijn, stellen Gedeputeerde Staten van Noord-Holland voor om een verdiepende verkenning uit te 

voeren op deze scenario's. Speciale aandacht dient daarbij te zijn voor: 

• de te verwachten bestuurskrachtversterking van de regio als geheel; 

• de regionale verhoudingen na realisatie van het betreffende middellange termijnperspectief; en 

• de democratische legitimatie. 

Gedeputeerde Staten willen hiervoor in samenspraak met de gemeenten een of twee 

gezaghebbende bestuurders en/of wetenschappers aanzoeken die deze verkenning uit zullen voeren 

en uiterlijk 1 april 2014 afronden. Op basis van die verkenning kunnen de gemeenteraden, in hun 

nieuwe samenstelling, uiterlijk voor het zomerreces 2014 hun voorkeur uitspreken voor ééri van de 

drie scenario's. Deze inventarisatie van het draagvlak in combinatie met de inhoudelijke beoordeling 

van de scenario's biedt dan de mogelijkheid om in het najaar van 2014 tot een definitieve keuze van 

het middellange termijn perspectief te komen. 

7. Conclusie: De bestuurlijke toekomst van Muiden en Weesp op korte 
termijn 

De minister van BZK heeft aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een advies gevraagd over de 

bestuurlijke toekomst van Muiden en Weesp, ingebed in een lange termijn perspectief voor de 

gehele regio. In het voorgaande is getracht een perspectief te construeren voor de middellange 

termijn als opstap naar het lange termijn perspectief van ééri gemeente Gooiland of een gemeente 

Gooi naast een gemeente Vecht. Daarbij zijn de volgende bouwstenen gehanteerd:
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• Het door de regio zelf gevraagde advies van de heer Winsemius "Samenwerking in Gooi en 

Vechtstreek", dat Gedeputeerde Staten als vertrekpunt hebben genomen; 

• De zienswijzen van gemeenten op het advies van de heer Winsemius; en 

• Overwegingen vanuit de eigenstandige verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten voor de 

kwaliteit van het lokaal bestuur. 

Hieruit zijn uiteindelijk drie scenario's gedestilleerd die als middellange termijnperspectief voor de 

regio kunnen dienen. Gedeputeerde Staten achten het wenselijk dat op deze scenario's een 

verdiepende verkenning wordt uitgevoerd alvorens tot een definitieve keuze te komen. Binnen de 

contouren die de drie scenario's delen, komen Gedeputeerde Staten tot de volgende adviezen voor 

de bestuurlijke toekomst van Muiden en Weesp: 

Muiden 
Voor Muiden is een herindeling op de kortst mogelijke termijn noodzakelijk. De ambitie is om voor 

Muiden een herindeling te realiseren per 1 januari 2016, maar Gedeputeerde Staten zijn zich bewust 

van de (tijds)druk die dat zet op de benodigde herindelingsprocedure. Indien dit ten koste zal gaan 

van de zorgvuldigheid van de voorbereidingsprocedure, achten Gedeputeerde Staten een herindeling 

van Muiden per 1 januari 2017 acceptabel. 

Muiden heeft de relatieve luxe van een keuze uit twee herindelingsrichtingen. 

1) Aansluiting bij de Vechtcombinatie, waarbij dan een nader gesprek dient plaats te vinden 

over hoe de noodzaak van herindeling van Muiden zich verhoudt tot de wens van de 

gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren om via samenwerking hun bestuurskracht 

te versterken; of	• 
2) Aansluiting bij het Gooi, waarbij Gedeputeerde Staten van mening zijn dat middels een 

grenscorrectie de Bloemendalerpolder in zijn geheel aan Weesp zou moeten worden 

toegevoegd.	 'MP 

Op basis van de door Muiden uitgesproken voorkeuren, gaan Gedeputeerde Staten er vooralsnog 

vanuit dat Muiden kiest voor aansluiting bij het Gooi. Dat betekent in alle gevallen een fusie met ten 

minste de gemeenten Bussum en Naarden. Muiden zou daarom met die beide gemeenten in gesprek 

moeten gaan over het vormgeven van een herindeling. Op basis van het uiteindelijke middellange 

termijnperspectief, zouden Hilversum of Huizen daar nog bij aan kunnen sluiten. 

Weesp 
Hoewel in de vorige herindelingsprocedure werd aangegeven dat voor Weesp een herindeling 

noodzakelijk is, adviseren Gedeputeerde Staten nu om de intensieve samenwerking tussen Stichtse 

Vecht, Weesp en Wijdemeren een kans te geven. Intensieve samenwerking is in de overtuiging van 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in principe een gelijkwaardige oplossing aan herindeling en 

stelt gemeenten in staat om lokaal maatwerk te bieden. De drie gemeenten hebben in de korte tijd 

dat zij nu samen optrekken, laten zien serieuze stappen te willen zetten om de bestuurskracht van de 

drie gemeenten te versterken. Gedeputeerde Staten willen de drie gemeenten daarom de ruimte 

geven om hun samenwerking verder uit te bouwen. Dit kan echter geen vrijblijvende exercitie zijn,
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omdat een bestuurskrachtversterking ook voor Weesp wel noodzakelijk is. Weesp zal daarom aan 

moeten tonen dat de samenwerking daadwerkelijk leidt tot de benodigde bestuurskrachtversterking. 

Hiervoor verwachten Gedeputeerde Staten dat Weesp uiterlijk in 2015 een bestuurskrachtonderzoek 

laat uitvoeren door een onafhankelijke partij. In het onderzoek moet in ieder geval aandacht worden 

besteed aan de volgende aspecten: 

• De positie van Weesp in het bestuurlijk en maatschappelijk krachtenveld 

• Het vermogen van Weesp om bovenlokale opgaven op te pakken c.q. daaraan de 

noodzakelijke bijdrage te leveren 

• Het vermogen van Weesp om strategische opgaven te identificeren en op te pakken 

Aan de hand van de resultaten van het bestuurskrachtonderzoek zullen Gedeputeerde Staten met 

Weesp in gesprek gaan om te bezien of een verdere versterking van de bestuurskracht noodzakelijk 

is. GS achten de gemeente Weesp in staat om de gebiedsontwikkeling Bloemendalerpolder op een 

adequate manier uit te voeren op basis van de ervaringen met de gemeente in de publiek-private 

samenwerking. De gemeente Weesp heeft hierin getoond een professionele en adequate partner te 

zijn. Weesp heeft bovendien ervaring met nieuwbouwontwikkelingsprojecten. Daarnaast verwachten 

GS dat de bestuurskracht van Weesp versterkt zal worden door de intensieve samenwerking met 

Wijdemeren en Stichtse Vecht.
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Samenwerking Gooi en Vechtstreek 

Het Dagelijks Bestuur van het Gewest Gooi en Vechtstreek verzocht mij per 14 december 
2012 de speerpunten voor een regionale agenda voor de komende tien jaar te inventariseren 
en op basis daarvan aanbevelingen te doen over de wijze waarop daaraan door een betere 
inhoudelijke samenwerking uitvoering kan worden gegeven. Te dien einde heb ik in 
december en januari door het lezen van relevante documenten een algemeen beeld gevormd 
van de wijze waarop de regiogemeenten op dit moment samenwerken en van de verschillende 
initiatieven die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld om deze samenwerking te 
optimaliseren. Vervolgens heb ik in januari en februari verkennende gesprekken gevoerd met 
de burgemeesters van de negen regiogemeenten, met de burgemeester van Eemnes en met 
het Dagelijks Bestuur van het Gewest. Het aldus verkregen beeld van de mogelijkheden voor 
een verbeterde bestuurlijke samenwerking binnen de regio is vervolgens getoetst en 
uitgediept in het tweede deel van februari en begin maart tijdens drie interactieve 
bijeenkomsten met burgers/stakeholders, met amhtenaren en met raadsleden en 
collegeleden, waaraan telkenmale tussen de 70 en 110 mensen deelnamen. Op 14 maart werd 
een tussenstand besproken met het Algemeen Bestuur van het Gewest, terwijl op 15 maart 
een oriënterend gesprek werd gevoerd met de Commissaris der Koningin omdat de provincie 
op verzoek van het Gewest een financiële bijdrage beschikbaar heeft gesteld voor het traject 
om te komen tot een regionale samenwerkingsagenda. 

In de voorliggende notitie wordt op basis van het aldus verkregen inzicht achtereenvolgens 
ingegaan op: (a) het belang van bestuurlijke daadkracht, (b) de vier onderscheiden 
samenwerkingsniveaus, (c) de speerpunten voor toekomstige samenwerking, (d) de 
beoordelingscriteria voor een 'andere' samenwerking, en (e) de concrete aanbevelingen voor 
actie. 

Belang van bestuurlijke daadkracht 
De samenwerking binnen Gooi en Vechtstreek vormt een bestuurlijke testcase. Velen, ook 
buiten de regio, kijken er met belangstelling naar: als het daar lukt, lukt er meer. Binnen Gooi 
en Vechtstreek is sprake van een unieke dichtheid van gemeenten binnen een eveneens 
zeldzaam geschakeerde samenleving waar wonen, werken, 'groen' (natuur en landbouw) 
samengaan met een hoge diehtheid van doorsnijdende infrastructuur. Nergens anders is een 
regio ook zo ingeklemd tussen vier Grote Buren: Amsterdam, Almere, Amersfoort en Utrecht. 
Binnen die bijzondere regio zal nieuw beleid van rijk en provincie bovendien diepe sporen 
trekken. Ik noem daarvan slechts de aanstaande decentralisaties binnen met name de 
zorgsector, de door het Kabinet gevoelde noodzaak van een gemeentelijke en provinciale 
opschaling, de reeds gaande totstandkoming van een nationale politie met daarbinnen 
nieuwe en grotere regionale eenheden, en het terugtrekken van rijk en provincie op het 
gebied van ruimtelijk ordening en natuurbeheer. Ook de totstandkoming van de 
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreck en de toenemende samenwerking tussen deze en de 
veiligheidsregio's Flevoland en Utrecht kan hier worden genoemd.
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De bestuurderen van Gooi en Vechtstreek hebben in het verleden niet uitgeblonken door een 
overmatige wil tot samenwerking. Er is weliswaar sprake van een aanzienlijke bedrijvigheid 
en er zijn stellig ook serieuze stappen gemaakt of ontwikkelingen gaande, zoals in het sociaal 
domein (werk en inkomen, maatschappelijke ondersteuning en zorg en jeugdzorg); in het 
domein van de veiligheid de ontwikkeling naar een volledig regionale brandweer en in het 
economisch domein de regionaal economische agenda. Maar velen benadrukken de 
afwezigheid van een gedeelde urgentie. Gooi en Vechtstreek wordt voor een goed deel 
bewoond door `blije mensen', die het goed hebben in hun afgeschermde 'reservaat' c.q. 
'paradijs op aarde' dat wordt gekenmerkt door een uitzonderlijk hoog voorzieningenniveau. 
Dat is - laat het voorop staan - een prettig probleem om te hebben. 

Het heeft er echter wel toe geleid dat de begrippen `eigen huis' en `korte termijn' bij veel 
burgers maar ook bestuurders hoog in het vaandel staan. In mijn gesprekken vielen termen 
als dorpsdenken, naar binnen gerichtheid en gebrek aan solidariteit. Bestuurders gunnen 
elkaar weinig, anderen zijn uit op 'ons' geld. De verhoudingen worden niet gekenmerkt door 
vertrouwen en pogingen om daarin verandering te brengen worden met argwaan gevolgd. 
Gooi en Vechtstreek kent ook grote cultuurverschillen die samenwerking bemoeilijken. Er is 
een wezenlijk onderscheid tussen 'water' (Muiden, Weesp, Wijdemeren, met een sterk accent 
op kleine kernen en landelijke openheid) en `zand' (met stedelijke spanningen tussen wonen, 
werken en recreëren). Er bestaan ook - vooral bestuurlijke - spanningen tussen `grote' en 
`kleine' gemeenten met als inzet (gevoelde) arrogantie. Een aantal gemeenten - Muiden, 
Weesp en Hilversum bijvoorbeeld - kent een afwijkende problematiek, die door de overige 
vooral als 'hun' probleem wordt ervaren. 

Vier potentiële samenwerkingsniveaus 
Het resultaat is een samenwerking, die met het begrip meestribbelen kan worden beschreven. 
Niemand stribbelt echt tegen, maar van vergadering naar vergadering en van rapport naar 
rapport is sprake van veel in-principe overeenstemming maar weinig werkelijke actie. Het 
schiet niet op, om het kort samen te vatten. Er wordt soms gekozen voor kunstmatige of 
halfzwangere oplossingen, onlogische gebiedsindelingen blijven hangen, gezamenlijke 
aanpakken - het meest recent een shared service center - stuiten op beperkt draagvlak. 
Maar belangrijker: de bewoners van Gooi en Vechtstreek krijgen minder dan mogelijk. Er 
bestaat - zo blijkt ook uit de interactieve bijeenkomsten - een breed gedeeld gevoel dat 'we' 
kansen missen op elk van de vier samenwerkingsniveaus. 

• Lagere kosten door efficiëntere bedrijfsvoering. Door opschaling van diensten 
is het mogelijk uitvoeringskosten te beperken met behoud van kwaliteit. Er zijn op dit 
punt wezenlijke stappen gezet, bijvoorbeeld door het onderbrengen van de 
brandweer (BGV) in een regionale organisatie en bij de GAD en de GGD. Hoewel het 
bij deze drie organisaties in eerste instantie om betere dienstverlening gaat, is het 
evident dat daar ook op het gebied van bedrijfsvoering winst is geboekt. Zoals al 
gesteld is de oprichting van een shared service center voor negen gemeenten op 
problemen gestuit. 

Betere dienstverlening aan inwoners en bedrijven. Speciaal wanneer het gaat 
om deskundigheid en geboden voorzieningen kan bij een aantal (semi-)
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overheidsdiensten de kwaliteit worden gewaarborgd c.q. verbeterd door het 
opschalen van het dienstverlenend apparaat. Ook op dit gebied zijn stappen gezet, de 
samenwerking van de BEL-gemeenten vormt daarvan een illustratie, evenals de 
opgeschaalde politieorganisatie en het Goois Natuurreservaat. Andere kleine 
gemeenten stuiten echter nog steeds op de kwetsbaarheid van bijvoorbeeld ict, 
belastingen, personeelszaken, omgevingsdienst (vergunningverlening en — 
handhaving). Medewerkers moeten te vaak duizendpoten zijn; indien een van hun 
wegvalt wankelt de vereiste deskundigheid. De kleinere gemeenten zijn ook 
overvraagd bij de aanpak van eenmalige Grote Projecten. Muiden bijvoorbeeld is 
aangewezen op externe hulp bij de gelijktijdige sanering van een bedrijfsterrein, de 
ontwikkeling van de Bloemendalerpolder, en de verplaatsing van de Ai met inbegrip 
van de aanleg van een aquaduct. Ook bij de crisisbestendigheid van kleinere 
gemeen ten (incidenten, financiële tegenslag) moeten vraagtekens worden gezet. 

De aanstaande decentralisaties binnen het sociaal domein vormen een bijzondere 
uitdaging. Nu al hebben kleine gemeenten de dienstverlening op het gebied van 
sociale zaken uitbesteed bij grotere (Naarden/Bussum, Blaricum, Laren/Huizen, 
Weesp/Hilversum). De decentralisaties zullen naar verwachting tot een verdere 
samenwerking dwingen, om de juiste deskundigheden en voorzieningen (opvang, 
behandeling) te kunnen bieden. Het Kabinet gaat ervan uit dat een schaal van 
100.000 inwoners hiertoe wenselijk is. Ter informatie: op dit moment telt Blaricum 
9000 inwoners, Bussum 33000, Hilversum 8500 0, Huizen 42000, Laren n000, 
Muiden 7000, Naarden 17000, Weesp i8000, Wijdemeren 23000 en — buiten het 
Gewest maar relevant voor de afwegingen— Eemnes 9 000 en Stichtse Vecht 63 000. 

• Versterkte regie door afstemming en prioriteitsstelling. Gemeenten kunnen 
aanzienlijk verbeteren b ij het vaststellen van gemeenschappelijke beleidslijnen op 
terreinen van gezamenlijk belang. Hun strategische agenda biedt op dit moment 
weinig houvast aan externe partijen (waaronder ondernemingen en maatschappelijke 
instellingen) en andere overheden. Hoewel op bijna elk terrein sprake is van 
georganiseerd overleg, zijn de resultaten te 'zacht'. Een versterkte coördinatie lijkt 
bijvoorbeeld zinvol op thema's als het sociale domein (doorwerking decentralisaties), 
ruimtelijke ordening (bedrijventerreinen, woningbouw, natuurverbindingen) en 
regionaal-economisch beleid (Economische Agenda)(middenstand, recreatie, 
marketing). 

De komende tijd is daarnaast bijzondere aandacht vereist voor het instandhouden c.q. 
verbeteren van de maatschappelijke infrastructuur. Regionale opleidingscentra 
(roc's), streekziekenhuis, streekvervoer, wooncorporaties, zorg (senioren, jeugd), 
cultuur/sport (bijvoorbeeld bibliotheken, zwembaden) functioneren — vrijwel zonder 
uitzondering — op regionaal bestuursniveau. Het zijn juist deze voorzieningen die — 
naast de kwaliteit van de directe leefomgeving — bepalend zijn voor het welbevinden 
van veel burgers. Door decentralisaties, bezuinigingen en sterker accent op directe 
burgerbetrokkenheid gedwongen moeten regio's nieuwe beleidslijnen uitzetten voor 
goed afgestemd overleg met de maatschappelijke instellingen en om — zo nodig - 
adequaat tegenspel te bieden. De spelregels (governance) voor die instellingen 
worden mogelijk aangescherpt, waarbij met een goede kans een grotere rol is 
weggelegd op gemeentelijk niveau.
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• Effectievere belangenbehartiging door bundeling. Gooi en Vechtstreek kent 
een aantal structurele uitdagingen, die op basis van gedeelde lange-termijnvisie een 
gezamenlijke opstelling en bijbehorende lobby behoeven. Juist bij bovenregionale 
ontwikkelingen met een grote doorwerking op nagenoeg alle gemeenten is naar 
mening van velen sprake van gemiste kansen: te vaak wordt overleg over Gooi en 
Vechtstreek gevoerd zonder dat Gooi en Vechtstreek `aan tafel' zit. Ik heb dit zelf van 
nabij ervaren als voorzitter van het bestuurlijk overleg in het kader van De Uitweg, 
waarbij integrale plannen werden ontwikkeld en keuzes werden gemaakt over de 
verbinding van Almere en Schiphol (A6/A9), de verbeterde ontsluiting van 
Amsterdam (Ai) en de gelijktijdige bescherming en opwaardering van de groene 
ruimte in het westelijk deel van Gooi en Vechtstreek. De regio was hier 'dun' 
vertegenwoordigd en speelde nauwelijks een rol. Alleen door het organiseren van een 
`schaduwoverleg' met de - vele — kleine gemeenten in de groene ruimte kon hun stem 
actief hoorbaar worden gemaakt. 

Ook de komende tien jaar spelen verschillende vragen, die een gebundelde opstelling 
behoeven. Denk aan `grootschalige infrastructuur' met wegen als de Ai en A27, maar 
ook de overbelaste provinciale wegen N201 (Hilversum — Hoofddorp) en N236 
(Bussum — Weesp). Onder deze kop vallen ook de spoorwegen (doorsnijding 
bebouwde omgeving, verdubbeling), het groen (landbouw, natuurbehoud) en de 
'evenwichtige invulling' van de met de Grote Buren gedeelde ruimte (open 
ruimte/woningbouw, randmeren, luchtvaart Schiphol-Lelystad). 

De gemeenten binnen Gooi en Vechtstreek kunnen elkaar voorts structureel 
versterken bij het verwerkel ij ken van economische poten ties. Naast Hilversum als 
centrum voor de mediasector kan worden gedacht aan de zorg (senioren, 
gezondheidszorg), toerisme en leisure, kansen die de Floriade de regio biedt, aanpak 
leegstand bedrijventerreinen en winkelcentra of de 'ideale' thuisbasis voor 
zzp'ers/t h u iswerkers. 

Speerpunten voor toekomstige samenwerking 
Speciaal op de drie hoogste samenwerkingsniveaus vraagt een aantal speerpunten om een 
daadkrachtigere aansturing. 

• Gebundelde belangenbehartiging. De gemeenten binnen Gooi en Vechtstreek 
blinken uit door gebrek aan aanwezigheid tijdens cruciale besluitvormingstrajecten, 
met name waar het betreft de totstandkoming van `grootschalige infrastructuur' en 
de 'evenwichtige invulling' van de met de Grote Buren gedeelde ruimte. Om de 
belangen van inwoners en bedrijven in Gooi en Vechtstreek te dienen is het op deze 
terreinen in hoge mate wenselijk een vuist te maken. 

• Versterkte regie. Hoewel op dit gebied aanmerkelijke vorderingen zijn gemaakt, is 
het wenselijk 'door te happen', met name op thema's als sociale zaken, ruimtelijke 
ordening en regionaal-economisch beleid. Daarnaast is een versterkte bestuurlijke 
aandacht wenselijk voor een systematische wisselwerking met de maatschappelijke 
instellingen, die een meer proactieve benadering en sturing mogelijk maakt.
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• Opgeschaalde dienstverlening. Ook op dit gebied zijn bijzondere inspanningen 
gedaan, maar speciaal de wankele ambtelijke infrastructuur van de kleinere 
gemeenten en de aanstaande decentralisaties binnen de zorgseetor vereisen een 
verdere samenwerking om de juiste deskundigheden en voorzieningen te kunnen 
waarborgen. 

Beoordelingscriteria voor 'andere' samenwerking 
In de loop van mijn rondgang en in diverse stukken werden vele denkbare 
samenwerkingsvormen aangedragen. De beoordeling daarvan vereist bestuurlijk handwerk 
aan de hand van drie criteria. Ik onderscheid daarvan drie categorieën: 

• Inhoudelijke criteria. 'Boven de streep' staan altijd de vaste criteria kosten en 
kwaliteit. De kosten van de gemeentelijke dienstverlening moeten laag zijn, de 
kwaliteit hoog. Valt een samenwerkingsoptie om dcze reden af, dan moeten er al heel 
bijzondere procesredenen bestaan om een voorstel alsnog in overweging te nemen. 
Daarnaast is het van belang dat een optie robuust is, dat wil zeggen bestendig tegen 
toekomstige maatschappelijke en best uurlijke ontwikkelingen. 

• Culturele 'pas'. Een optie moet passen bij de gemeenschappen die er door worden 
geraakt. Zelfs een op papier 'ideale' optie kan om die reden wegvallen. `Minderheden', 
bijvoorbeeld de bewoners van kleine dorpen of van kleine gemeenten, verdienen 
daarbij een vorm van bescherming ten opzichte van meerderheden. Indien een 
voorstel voor hun zeer schadelijk uitpakt, terwijl de voordelen voor 'de anderen' 
relatief gering zijn, dient hun positie zwaarder te worden gewogen. Gemeenschappen 
hebben in de loop der tijd vaak ook een soort `natuurlijke' ori6ntatie ontwikkeld: de 
inwoners van een dorp richten zich veelal niet alleen voor hun maatschappelijke 
voorzieningen maar ook voor hun zakelijke en recreatieve behoeften op grotere 
kernen zoals Bussum, Hilversum en Huizen. 

• Draagvlak. Het uiteindelijke oordeel over een optie, die door beide voorgaande 
`zeven' is heen gekomen, ligt bij burgers en, bij afwezigheid van een referendum, van 
volksvertegenwoordigers. Zij zijn gekozen om namens hun achterban door hun 
stemgedrag uiting te geven aan het maatschappeli.ike draagvlak en verschaffen 
daardoor legitimiteit aan een optie. 

Aanbevelingen 
Tegen bovenstaande achtergrond kunnen twee oplossingsrichtingen bijdragen aan een 
aanmerkelijke versterking van de bestuurlijke daadkracht van Gooi en Vechtstreek. 

Verzwaarde coördinatie 
Als eerste, minimale stap verdient het aanbeveling dat de negen gemeenten binnen Gooi en 
Vechtstreek, tezamen met Eemnes, op korte termijn besluiten tot een bundeling van krachten 
waar het betreft belangenbehartiging (niveau 4) en regie (niveau 3).
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Bij de belungenbehurtiging gaat het om het maken van een vuist. Een boegbeeld moet 
namens de gemeenten extern — in Haarlem, Den Haag, zo nodig Brussel en bij grote 
partijen als ProRail en het georganiseerde bedrijfsleven — kunnen optreden. Dat 
vereist een permanente en ook geprofileerde aanwezigheid over een langere periode. 
Het ligt daarom niet voor de hand te denken aan een wethouder, maar veeleer aan de 
burgemeester van een grotere gemeente. Een externe trekker — zoals in de regio 
Arnhem/Nijmegen — leidt naar mijn gevoel tot minder duidelijkheid en vergroot de 
bestuurlijke drukte. Het boegbeeld wordt ondersteund door drie tot vier 
gedetacheerde gemeentelijke ambtenaren. Voor de instemming van de 
samenwerkende gemeenten met voorstellen voor een gezamenlijke positiebepaling 
moeten eenduidige spelregels gelden. Indien, zeg, zeventig procent van de gemeenten 
(met inbegrip van Eemnes) instemt, zou het mandaat, dat het boegbeeld krijgt voor 
lobby en onderhandelingen, bijvoorbeeld bindend moeten zijn voor alle gemeenten. 

• Bij de regie gaat het om de bestuurlijke afstemming en prioriteitsstelling op maximaal 
vier geselecteerde thema's zoals sociale zaken, ruimtelijke ordening en regionaal-
economisch beleid. Voortbouwend op de aanpak, die op dit moment reeds wordt 
ontwikkeld binnen het sociaal domein, kan worden gedacht aan een wethouder, die 
als gewestelijk portefeuillehouder bij de voorbereiding en uitvoering van gezamenlijke 
beleidslijnen wordt bijgestaan door drie tot vier gedetacheerde gemeentelijke 
ambtenaren. Na ambtelijke en bestuurlijkc voorbereiding in de regio behoeven 
beleidsplannen vanzelfsprekend de instemming van de samenwerkende gemeenten. 
Ook op dit gebied moeten eenduidige spelregels gelden. Indien een meerderheid van 
de gemeenten bijvoorbeeld instemt, is een plan bindend voor een ieder. 

De verzwaarde coördinatie kan bijdragen tot een betere dienstverlening voor inwoners en 
andere partijen waaronder het bedrijfsleven. Omdat verveelvoudiging van inspanning wordt 
ingeperkt, zullen de kosten waarschijnlijk lager zijn. Indien de — het zij toegegeven: niet 
representatieve — toetsing tijdens de interactieve bijeenkomsten een indicatie geeft, dan mag 
worden gerekend op een voldoende draagvlak. 

Gemeentelijke opschaling 
Het is een gevoelig punt, maar een verder opgeschaalde dienstverlening vereist binnen Gooi 
en Vechtstreek onvermijdelijk een gemeentelijke herindeling. Het staat buiten kijf dat een 
aantal van de gemeenten binnen Gooi en Vechtstreek te klein is voor een kwalitatief 
voldoende dienstverlening. Dat heeft recent geleid tot de totstandkoming van de BEL-
sa menwerking en de nieuwe gemeente Wijdemeren. De schaal van die verbanden en ook van 
de gemeenten Muiden, Naarden en Weesp is echter te klein om de juiste deskundigheden en 
voorzieningen te kunnen waarborgen. Verdere uitbesteding bij grotere buurgemeenten tast — 
het is een belangrijk punt — echter de democratische legitimatie van het lokale bestuur aan. 
Volksvertegenwoordigers zijn verantwoordelijk — en worden door hun kiezers aangesproken - 
op taakuitvoering waar ze in de praktijk vrijwel niets meer over hebben te zeggen. Formeel 
worden uitvoeringscontracten met de grotere buurgemeenten onderhandeld en is er geen 
sprake van verplichte winkelnering. Maar de beleidsmakers in die grotere gemeenten slaan 
op de trom en de kleinere mogen meezingen. Als de hulpvragende gemeente de condities die 
de hulpverlenende gemeente stelt, voor haar situatie niet passend vindt, wordt het al snel 
slikken of stikken.
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Voor alle gemeenten in deze regio geldt dat zij ongeveer 10 procent van hun begroting 
doorzetten naar verbonden partijen; lees: dat zij daarover in diverse 
samenwerkingsverbanden gezamenlijk beslissen. Waar sprake is van uitbesteding van taken 
bij buurgemeenten ligt dit percentage hoger. Ter ill ustratie: van de begroting van Blaricum is 
een aanvullende 7 procent bestemd voor sociale zaken en wordt uitgegeven door Huizen. 
Door de decentralisaties wordt dat voor alle gemeenten naar verwachting veel meer. Ter 
voorbereiding daarvan worden binnen het sociale domein — verstandige — stappen gezet om 
te komen tot drie uitvoeringsdiensten, die ook uitgaan van gedeelde beleidslijnen. De 
aanspreekbaarheidsproblematiek zal zich dan dus bij zes van de negen gemeenten voordoen. 
Door de verzwaarde regie, die op dit terrein al wordt doorgevoerd, zal echter ook binnen 
grotere gemeenten een groter deel van de uitvoering zich onttrekken aan een di recte 
bemoeienis van hun raden. 

De finale zeef voor de te bewandelen weg — ik stelde het al eerder - is gelegen in het draagvlak 
onder inwoners. Binnen Gooi en Vechtstreek bestaat frisse tegenzin met betrekking tot fusie. 
Binnen een aantal kleinere gemeenten wordt het onvermijdelijke van deze ontwikkeling 
onderkend. Ook daar vrezen volksvertegenwoordigers en kiezers echter het verloren gaan van 
de eigen identiteit door schaalvergroting en de bijbehorende overheersing die de 'bewakers' 
van het eigene wegvaagt. De 'eigen' volksvertegenwoordigers gaan immers ten onder in een 
groter geheel. Tegen deze achtergrond verdient het overweging dat de `zand'-gemeenten een 
voorbeeld nemen aan een `water'-gemeente als Stichtse Vecht, die met zijn dorpsraden vorm 
geeft aan betrokkenheid van inwoners bij hun cigen leefomgeving. Die betrokkenheid kan 
worden versterkt door het instellen van wijkraden met speciale bevoegdheden op terreinen 
van direct belang (fysieke inrichting, veiligheid, basisonderwijs, sociale infrastructuur) en 
bijbehorende budgetten. I ndien daarbij wordt gekozen voor een passende schaal — zeg 
minimaal vijfduizend inwoners - en ook de budgetten niet te benepen zijn, zal dit 
vermoedelijk voldoende toegeruste burgers over de betrokkenheidsstreep trekken om het 
eigene van hun directe leefomgeving mee vorm te geven. Ook bij gemeentelijke herindeling 
kan zo de identiteit van de directe leefomgeving worden behouden op die punten die voor het 
merendeel van de inwoners het meest bepalend zijn. De leden van een wijkraad zijn ook 
volledig aanspreekbaar op de keuzen, die zij maken namens hun achterban; in die zin is hun 
legitimatie gewaarborgd. 

De problematiek van de kleinere gemeenten legt een zware maatschappelijke 
verantwoordelijkheid bij de drie grote gemeenten: Bussum, Hilversum en Huizen. Voor 
M uiden, Naarden en Weesp is samenwerking geen alternatief voor herindeling. Zij moeten 
per direct op zoek naar een of meer fusiepartner(s) en hebben daarbij aan elkaar niet genoeg. 
Voor Blaricum, Eemnes, Laren en ook Wijdemeren is samenwerking een middel om 
herindeling uit te stellen maar is herindeling op termijn onontkoombaar. Zij moeten daarom 
op zoek naar een of meer fusiepartner(s) en hebben daarbij aan elkaar noch aan de andere 
kleine gemeenten genoeg. Bij afwezigheid van toekomstbestendige alternatieven dienen 
Bussum, Hilversum en Huizen zich daarom aan te bieden als fusiepartner. In het kader van 
mijn rondgang kwamen vele opties aan de orde. Een aantal daarvan lijkt binnen bereik — 
denk aan de BEL-combinatie en Bussum/Naarden. Verdere stappen zijn echter in hoge mate 
wenselijk, waarbij twee routes serieuze beschouwing verdienen:
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• Vechtstreckcombinatie. Door fusie van de zogenoemde `water'-gemeenten 
Muiden, Weesp, Wijdemeren en — buiten Gooi en Vechtstreek - Stichtse Vecht 
ontstaat een stevig blok met een sterk eigen cultuur die gericht is op kleine kernen. De 
schaal is voldoende voor een inhoudelijk beleid dat ruimte biedt voor landbouw, 
natuur en recreatie en, zo nodig, ook tegenspel kan bieden tegen de Grote Buren. De 
schaal van het ambtelijk apparaat is ook voldoende om bestaande kwetsbaarheden op 
te lossen en de aanstaan de decentralisaties adequaat ter hand te nemen. Wel is het 
van belang te beseffen dat een eventuele nieuwe gemeente voor andere 
maatschappelijke infrastructuur (roc's, ziekenhuizen, cultuur) aangewezen blijft op de 
overige gemeenten binnen Gooi en Vechtstreek en de gemeente Utrecht. Ook de 
escalatie ten tijde van crisis vergt speciale aandacht. Een zware coördinatie met de 
overige gemeenten blijft mede daarom een vereiste. 

Hoewel de lopende gesprekken tussen Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp positief 
verlopen, bestaat vanzelfsprekend geen garantie voor succes en moet ook nog worden 
afgewacht of Muiden daaraan zal gaan deelnemen. In geval de samenwerking niet 
leidt tot een fusie, is als eerste stap cen samengaan van Muiden, Weesp en 
Wijdemeren noodzakelijk. In het vervolg hierop zou een denkbare tweede stap op 
termijn kunnen leiden tot uiteindelijke fusie met Stichtse Vecht. Alternatief kan 
worden besloten om de geIntensiveerde samenwerking met Stichtse Vecht te 
beperken tot strategische doclen (landbouw, natuur en recreatie; tegenspel tegen 
Grote Buren), maar alsnog aansluiting te zoeken bij Bussum/Naarden of — in het 
geval van Wijdemeren ook denkbaar — Hilversum. De voordelen daarvan zijn evident, 
maar het draagvlak is, gezien ook de recente ervaring, kwestieus. Bestuurders zullen 
over hun schaduw heen moeten stappen. 

• Gookomhinatie. De grootste bestuurlijke uitdaging is gelegen 'op het zand', waar 
de bestuurlijke wisselwerking tussen Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen, 
Naarden en Laren stagneert. Velen, vooral in Bussum en Huizen, twijfelen of een 
verdere opschaling om inhoudelijke redenen noodzakelijk is. Er wordt ook gewezen 
op een beperkte culturele pas, maar vooral het bestuurlijk draagvlak voor verregaande 
samenwerking of fusie is zeer beperkt. Een eenvoudige procesbenadering kan echter 
op afzienbare termijn tot doorbreking van de huidige patstelling leiden. 

a. De sleutelpositie is in eerste instantie weggelegd voor Huizen, dat de keus 
heeft wel of niet fusie te onderzoeken. Eenfusie met de BEL-gemeenten ligt 
daarbij niet voor de hand. De samenwerking in het sociale domein biedt 
weliswaar een opstap, maar de culturele pas is vermoedelijk beperkt en het 
merendeel van de BEL-inwoners is inhoudelijk sterk op Hilversum ingesteld. 
Omdat bovendien naar verwachting eenfusie met Hilversum met inzet wordt 
afgewezen, resteert slechts één mogelijkheid:fusie met Bussum/Noarden en 
eventueel BEL. Indien voldoende ruimte wordt gelaten voor een 'eigen' 
invulling door de zeer diverse samenstellende gemeenschappen, kan ook aan 
de haalbaarheidscriteria worden voldaan. De vraag aan Huizen is dus of met 
een nader onderzoek van deze optie kan worden ingestemd. Indien dit het 
geval is, kunnen de beoogde partners aan tafel worden genood.
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b. Indien Huizen niet bereid is tot nader onderzoek van bovenstaande 
mogelijkheid tot fusie, dienen de volgende besprekingen zich te concentreren 
op de positie van de BEL-gemeenten en van Bussum/Naarden. Een onderlinge 
fusie is niet aan te bevelen, de gemeenten raken elkaar fysiek op slechts een 
enkel punt. De BEL-gemeenten zijn dus bijna per definitie aangewezen op 
Hilversum, terwijl Bussum/Naarden dient af te wachten welke kant de 
Vechtstreek kiest. Indien daar uiteindelijk niet wordt gekozen voor fusie maar 
voor intensieve samenwerking op deelterreinen, kan - eventueel tezamen met 
Wijdemeren - een stevige gemeente worden gevormd langs de lijnen van de 
eerdere GV4. 

Wat is wijsheid? Mijn advies is om op dit moment een dringend beroep te doen op Huizen en 
Bussum/Naarden. Door hun fusie ontstaat een krachtige gemeente van een alleszins 
voldoende schaal, die binnen Gooi en Vechtstreek een voldoende tegenwicht kan bieden ten 
opzichte van Hilversum. De BEL-gemeenten staan dan voor een keus: aansluiten bij de 
nieuwe gemeente of veeleer bij Hilversum. Hoewel de bestuurlijke voorkeur op dit moment 
mogelijk uitgaat naar de eerste optie, duiden de instelling van de BEL-inwoners en 
inhoudelijke criteria in de richting van de tweede. 

Om het besluitvormingsproces te bespoedigen is het voorstelbaar de Commissaris der 
Koningin uit te nodigen om in overleg met de burgemeesters van Gooi en Vechtstreek de 
gezamenlijke agenda te bewaken en, zo nodig, patstellingen te doorbreken of alternatieve 
routes aan te reiken. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) laten weten hem v156r 1 oktober a.s. te 
zullen adviseren over de bestuurlijke toekomst van Muiden en Weesp, passend in een lange 
termijn perspectief voor de gehele regio Gooi en Vechtstreek. In dat kader zou het zinvol zijn 
de inhoudelijke oriiintatie langs de boven beschreven stap (a) reeds voor het zomerreces af te 
ronden. Daardoor rest een - korte - tijd om, ZO nodig, stap (h) inhoud te geven. 

* * • 

De bestuurlijke uitdaging waarvoor de gemeenten binnen Gooi en Vechtstreek zich gesteld 
zien, is groot en urgent. De speerpunten, die hun gezamenlijke agenda domineren, behoeven 
een spoedig antwoord. De tijd voor bestuurlijk `gedoe' is voorbij, de komende periode moet in 
het belang van alle inwoners van Gooi en Vechtstreek worden gespeeld voor het 'echie'. 
Indien de interactieve - het zij nog maar eens toegegeven: niet-representatieve - 
bijeenkomst met de ambtenaren een indicatie biedt, dan zijn ook de ambtenaren sceptisch 
over de collectieve besluitvaardigheid. Met name de grote gemeenten - Bussum, Hilversum 
en Huizen - dienen boven zichzelf uit te stijgen en hun kleinere buurgemeenten de hand te 
reiken. Tegelijk dienen de volksvertegenwoordigers ook in de kleinere gemeenten te beseffen 
dat ze op dit moment belangrijke kansen laten liggen voor hun bewoners. Een betere 
samenwerking op de aangegeven speerpunten kan daartoe een belangrijke bijdrage leveren. 

Pieter Winsemius 

18 april 2013
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Betreft 
Standpunt over bestuurlijke toekomst 

Geacht college, 

In uw brief van 26 april 2013 gericht aan gemeenteraden, colleges en burgemeesters, met 
als onderwerp "Proces ten aanzien van advies over bestuurlijke toekomst" verzoekt u ons u 
voor 1 juli 2013 op de hoogte te stellen van onze zienswijze op het advies van de heer 
Winsemius. Aan dit verzoek willen wij graag voldoen. Hiervoor is het nodig dat eerst in het 
kort een schets wordt gegeven van het proces, voor zover relevant als antwoord op uw 
vraag, dat de gemeente Blaricum, in samenwerking met Eemnes en Laren heeft doorlopen 

Ruim twee jaar geleden, in april 2011 heeft de raad van de gemeente Blaricum de nota 
Strategische Samenwerking vastgesteld. De conclusie van deze nota, die is opgesteld en 
vastgesteld tegen de achtergrond van een aantal trends en ontwikkelingen die toen actueel 
waren, is als volgt: 

"De samenwerking binnen de BEL verloopt goed. Op dit moment is de BEL-samenwerking in 

elk geval van een voldoende niveau om de taken die op de gemeenten afkomen, aan te 
kunnen. 
Wat er nog op de gemeenten of goat komen op het gebied van decentralisatie van 

rijkstaken is niet helder. De huidige bestuurskracht zol dus ook in de toekomst houdbaar 
moeten blijken. 

Niettemin is er op dit moment geen aanleiding of te wijken van het spoor dot met de BEL-

samenwerking is ingezet. Integendeel, het zoeken moor versterking van de samenwerking 
ligt op den duur meer voor de hand. Daarmee blijft het ook mogelijk de eigen identiteit van 

ons dorp te bewaren. 
Versterking van de samenwerking zou gezocht kunnen worden in uitbreiding von de BEL-

samenwerking met meer gemeenten of door de BEL Combinatie taken voor andere
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gemeenten te laten verrichten (de onder 5 genoemde opties A2 en A3). Tevens wil het 
college binnen het verband von het gewest inzetten op een vorm van een shared 
servicecenter door bijvoorbeeld een aantal diensten daarin te centraliseren. Gedacht zou 
kunnen worden oan ICT, inkoop, belastingheffing etc. Doarmee zou dus de focus de 
komende tijd moeten liggen op versterking van de BEL-samenwerking en versterking van de 
samenwerking binnen het gewest. 
Samenvattend: 

a. doorgoon met de BEL-samenwerking; 
b. op termijn zoeken naar versterking van de samenwerking door uitbreiding met 

meer gemeenten of door taken voor andere gemeenten te verrichten; 
c. binnen het verbond van het gewest inzetten op een vorm van een shared 

servicecenter." 

Ontwikkelingen sinds 2011 
Sinds maart 2011 heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan: 

a. De BEL-gemeenten hebben de bestuurskrachtmeting, die in het voorjaar van 2011 
plaatsvond, met glans doorstaan en evalueerden hun samenwerking. 

b. In het Gewest Gooi en Vechtstreek kwam de discussie op gang over een herijking 
van de samenwerking. 

Ad a. 
De BEL-gemeenten hebben na de bestuurskrachtmeting de samenwerking geëvalueerd. Dat 
heeft geresulteerd in een andere aansturing van de BEL Combinatie (instelling van een 
bedrijfsvoeringsoverleg), een andere samenstelling van het AB en o.a. in een plattere 
organisatie. Verder is onverminderd doorgegaan met een verdere professionaliseringsslag. 
Grote uitdaging van dit moment is gezamenlijk vorm te geven aan de invulling van de 
bezuinigingen. 

Ad b. 
Na de totstandkoming van het rapport "Meer samen, samen meer" is er een 
voorverkenning uitgevoerd naar de mogelijke totstandkoming van een Shared Service 
Center (SSC). Dat heeft tot resultaat gehad dat er vervolgens een businesscase is opgesteld 
voor een SSC voor 7 gemeenten. Reeds in het begin van dit jaar werd duidelijk dat dat 
helaas niet ging lukken omdat voortijdig een drietal gemeenten heeft afgehaakt. Vervolgens 
is gekeken of dat met de resterende zes gemeenten zou lukken en of vanuit aanliggende 
regio's gemeenten wilden aansluiten. Ook dat heeft niet geleid tot enig resultaat. 
Een SSC is dus onhaalbaar gebleken. Daarmee is ook duidelijk geworden dat de opgave, die 
Blaricum zichzelf heeft gesteld in de Nota Strategische Samenwerking, niet is gelukt. 

Tussenconclusie: twee doelstellingen uit de Nota Strategische Samenwerking, te weten de 
BEL-samenwerking uitbreiden en inzetten op een SSC binnen het verband van het Gewest 
Gooi en Vechtstreek, zijn niet realiseerbaar gebleken. 
De eerste doelstelling, nl. voortzetten van de BEL-samenwerking, is nog steeds actueel, en 
komt door de ontwikkelingen van het laatste halfjaar meer in het centrum te staan. 

Ontwikkelingen sinds september 2012 
1. Het kabinet Rutte-Asscher trad in september 2012 aan. Een belangrijk voornemen 

van het kabinet is de fusie tussen de provincies Noord-Holland, Utrecht en 
Flevoland. Tevens werd een belangrijke passage in het regeerakkoord opgenomen 
over het bestuurlijke bestel: 
"Een krachtige en dienstverlenende overheid vraagt een duidelijke afbakening van 
taken en verantwoordelijkheden tussen en binnen bestuurslagen. Het overbrengen
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van een groot aantal taken van het Rijk naar gemeenten maakt meer maatwerk 
mogelijk en vergroot de betrokkenheid van burgers. Gemeenten kunnen de 
uitvoering van de taken beter op elkaar afstemmen en zo meer doen voor minder 
geld. Hiertoe biedt het Rijk hen ruime beleidsvrijheid. 
Een grote decentralisatie van taken en bevoegdheden vergt medeoverheden die 
op een passende schaal zijn georganiseerd. Voor de lange termijn hebben wij het 
perspectief van vijf landsdelen met een gesloten huishouding en gemeenten van 
tenminste honderdduizend inwoners voor ogen. De inwonersnorm kan worden 
aangepast aan de bevolkingsdichtheid in verschillende delen van het land. De 
waterschappen worden samengevoegd met de landsdelen. Samen met de 
medeoverheden willen we dit lange termijn perspectief realiseren. Ontwikkelingen 
in de gewenste richting worden aangemoedigd. 
De landelijke overheid zal zijn doen en laten in de contacten met medeoverheden 
richten op het gewenste eindbeeld. Dit heeft gevolgen voor het overleg en de 
vormgeving van decentralisaties en financieringsarrangementen. Decentralisaties 
zullen in principe gericht worden op 100.000+ gemeenten. Gemeenten benutten 
mogelijkheden om bewoners van wijken, buurten en dorpen te betrekken bij zaken 
die hen raken". 

2. Het dagelijks bestuur van het Gewest Gooi en Vechtstreek gaf oud-minister 
Winsemius in december 2012 opdracht de speerpunten voor een regionale agenda 
voor de komende tien jaar te inventariseren en op basis daarvan aanbevelingen te 
doen over de wijze waarop daaraan door een betere inhoudelijke samenwerking 
uitvoering kan worden gegeven. In april 2013 heeft Winsemius zijn rapportage 
uitgebracht. 

Ad 1.  
Minister Plasterk is voortvarend begonnen met de procedure rond de fusies van de drie 
provincies. Er zijn o.a. gesprekken gevoerd met de provinciale besturen. Kort gezegd: 
duidelijk is dat hier nog een lange weg is te gaan. De plannen zijn niet van de baan, 
maar zullen wel een langere termijn vergen. De passage in het regeerakkoord over de 
schaalgrootte van gemeenten heeft al veel tongen losgemaakt. En wat de bedoeling 
ook is geweest van het kabinet, feit is wel dat deze discussie min of meer ook een 
vliegwiel is geweest voor de rapportage Winsemius. 

Ad 2.  
Het tweede deel van de rapportage Winsemius is gewijd aan de gemeentelijke 
opschaling. Winsemius begint als volgt: 'Het is een gevoelig punt, maar een verdere 
opgeschaalde dienstverlening (lees: decentralisatie van rijkstaken) vereist binnen Gooi-
en Vechtstreek onvermijdelijk een gemeentelijke herindeling. Het staat buiten kijf dat 
een aan tal van de gemeenten binnen Gooi en Vechtstreek te klein is voor een 
kwalitatief voldoende dienstverlening". 
De vraag is of deze uitspraak vervolgens voldoende wordt onderbouwd. Daar kunnen 
zeker vraagtekens bij worden gezet. Niettemin doet dit rapport in feite nog een schepje 
bovenop de al jaren slepende discussie in de regio over de herindeling tussen Bussum, 
Naarden, Weesp en Muiden (die voorlopig werd beslecht met verwerping van een 
wetsvoorstel tot fusie) en de uitspraken van het huidige kabinet over de schaalgrootte 
van de gemeente. 
Daarmee wordt de druk op de regio verhoogd. Tijd voor Blaricum om zich ook weer op 
de toekomst te bezinnen. En, als wij dat al niet zouden doen, dan is er het college van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland dat ons vraagt een standpunt in te nemen.
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Winsemius geeft voor de BEL-gemeenten twee scenario's: aansluiting bij de 
fusiegemeente Bussum/Naarden/Huizen of bij de gemeente Hilversum. 

Ongeacht de verdere ontwikkelingen in de Gooi en Vechtstreek wil Blaricum een aantal 
belangrijke waarden, zoals die ook benoemd zijn in haar toekomstvisie, borgen: 

Dorp  
"Blaricum bestaat uit drie dorpsdelen die ieder hun eigen karakter hebben en 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn 

• het karakter van het dorp: dorps, kleinschalig, ruimtelijk, natuur: bos, heide, groen en 
water blijft gehandhaafd 

* het huidige voorzieningenniveau blijft minimaal in stand 

Inwoners 
* de keuzes met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen moeten wezenlijk bijdragen 
aan een meerwaarde voor onze inwoners, met name op het niveau van dienstverlening 

• het is belangrijk dat toekomstige ontwikkelingen in de Gooi & Vechtstreek kunnen 
rekenen op draagvlak van onze inwoners 

BEL Combinatie 
* alle varianten die in het rapport Winsemius genoemd worden zullen ingrijpend zijn voor 
onze jonge en goed functionerende organisatie. Het is van belang zekerheid te creeren voor 
onze medewerkers mbt tot hun toekomst bij de BEL Combinatie. Bestuurlijke exercities 
met betrekking tot toekomstscenario's zijn boeiend, maar mogen niet voor onnodige onrust 
in de organisatie zorgen 

Op basis van het hier bovengeschetste en in grote lijnen weergegeven beeld, heeft de raad 
van Blaricum zich in zijn vergadering van 25 juni 2013 een mening gevormd en als volgt 
besloten: 
1. Blaricum heeft kennis genomen van de varianten a. en b. die in het advies Winsemius 

worden benoemd; 
2. Gezamenlijk optrekken van de BEL-gemeenten is gezien de verwevenheid op 

bestuuriijk en ambtelijk niveau noodzakelijk; 
3. Wij hebben als BEL Combinatie in de samenwerking onze kracht bewezen en willen 

gezamenlijk optrekken in de discussie over het rapport Winsemius. De kracht van de 
samenwerking ligt in het feit dat deze bottom-up i.p.v. top-down gerealiseerd is. 

4. Opschaling van de samenwerking is alleen dan wenselijk indien hiermee financiële 
voordelen bereikt worden evenals efficiency, minder kwetsbaarheid, verbetering 
kwaliteit, samen sterker worden met behoud van kracht van eigen dorpskarakter en 
voorzieningen. De door Winsemius gesignaleerde waarden van een dorp/wijk voor de 
directe betrokkenheid van inwoners bij voorzieningen in de leefomgeving zijn in onze 
gemeenten reeds aanwezig. 

S. Decentralisatie van taken op het sociaal domein tegelijkertijd gecombineerd met 
grootschalige herindeling van gemeenten zal ons inziens leiden tot een bestuurlijke 
knoop met onoverzienbare gevolgen. Om die reden stellen wij voor als BEL Combinatie 
de samenwerking op het sociaal domein met prioriteit uit te bouwen in de nabije 
toekomst. Dit sluit grotendeels aan bij de bestaande samenwerking in BEL Combinatie
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en in SozaHBEL. Indien schaalvergroting hierbij noodzakelijk is kan samenwerking 
worden gezocht met Bussum/Naarden. 

6. Het intensieve regionale portefeuillehoudersoverleg biedt veel positieve kansen voor 
samenwerking met name ook op het sociaal domein. Op deze wijze kan de positieve 
kracht van onze drie dorpen gecombineerd worden met de nieuwe bestuurlijke 
impulsen die de decentralisaties van ons vragen. Een belangrijke voorwaarde hiervoor 
is dat de BEL-gemeenten zoveel mogelijk samen blijven optrekken bij 
beleidsontwikkeling op het sociaal domein. 

7. Dit besluit voor 1 juli a.s. ter kennis te brengen aan de CDK, de heer Remkes en aan 
gedeputeerde mevrouw Sweet. 

Wij verwachten u hiermee naar behoren te hebben geinformeerd.

Blancum 
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Geachte heer Remkes 

In uw brief van 26 april 2013 gericht aan gemeenteraden, colleges en bur-
gemeesters. met als onderwerp 'Proces t.a.v. advies over bestuurlijke toe-
komst. verzoekt u ons om u voor 1 juli 2013 op de hoogte te stellen van onze 
zienswijze op het advies van de heer Winsemius Onderstaand vindt u deze 

Alle bestuursorganen van de gemeente Bussum herkennen in meer of min-
dere mate de in het rapport Winsemius geconstateerde opgaven en knelpun-
ten voor de regio Ook in de conclusies en aanbevelingen kunnen wij ons 
merendeels vinden 

Als reactie op het rapport is tijdens de raadsvergadering van de gemeente 
Bussum op 16 mei jl een motie aangenomen met als onderwerp 'regionale 
samenwerking Een kopie daarvan is enkele weken geleden op verzoek van 
de gemeenteraad verzonden aan de regiogemeenten en de provincie Noord-
Holland. 

In de motie wordt het college van burgemeester en wethouders verzocht om 
het initiatief te nemen om in de regio actief toe te werken naar een evenwich-
tige en toekomstbestendige bestuurlijke basis. bij voorkeur samen met de 
gemeente Naarden Hierbij zijn de beoordelingscriteria inhoud , culturele pas 
en draagvlak uit het rapport Winsemius leidend. Voor de beoordeling van de 
inhoud kan gebruik worden gemaakt van de ervaringen met de invoering van 
de decentralisaties in het sociale domein 

De raad is van mening dat Bussum zich daarbij dient te concentreren op de 
in het rapport zogenoemde Gooicombinatie In eerste instantie moet worden 
uitgegaan van de voor deze 'zand'-gemeenten genoemde opties. 

De gemeenteraad vraagt het college in de motie verder om met zoveel mo-
gelijk gemeenten in de regio vóór 1 oktober 2013 een plan van aanpak op te 
stellen voor een proces, dat zowel tot een oplossing leidt voor de korte-
termijn problemen in de regio als perspectief biedt op een langere-termijn 
samenwerking of fusie die voor de gehele regio een evenwichtige basis biedt 
Voor dit plan van aanpak wordt draagvlak gezocht in de regio en de provin-
cie. De afgelopen maanden zijn al diverse bestuurlijke gesprekken gevoerd 
met gemeenten in de regio Voor de komende penode staan gesprekken 
reeds gepland.

Inlichtingen bij 
A E Smelt 

Doorkiesnummer 
035 69 28 861 



mw. drs. R. Kruisinga

Tenslotte wil de raad dat de streekherindeling wordt gestart kort na de invoe-
ring van de decentralisaties , zodanig dat deze uiterlijk voor de daarop vol-
gende verkiezingen geOffectueerd zou kunnen worden. 

De gemeente Bussum wil zo constructief blijven bijdragen aan de verdere 
ontwikkeling naar een duurzame en solide samenwerking in de regio. De 
inwoners van onze gemeente worden bij dit gehele proces actief gefrifor-
meerd en interactief betrokken 

Met vriendelijke groet. 

Burgemeester en wethouders van Bussum 
de secretaris,	 de burgemeester, 
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Onderwerp: zienswijze advies Winsemius	 Eemnes, 26 juni 2013 

Geacht college,
	 VERZONDEN 25 JUN 2013 

We hebben kennis genomen van het rapport dat door de heer Winsemius is opgesteld in opdracht 
van het Gewest Gooi- en Vechtstreek. 

Zoals ook al is aangegeven in het gesprek dat wij op 19 juni jl. met uw portefeuillehouder hierover 
hebben gevoerd, delen wij u het volgende mee. 

Het rapport/advies van de heer Winsemius is vooral een kwalitatief rapport met vele observaties, 
gesignaleerde of gepercipieerde problemen en opvattingen. Het rapport kan dan ook prima dienen 
als een wekker om de gemeenten in de Goo! & Vechtstreek "wakker" te maken. Jammer is het dat 
vervolgens zonder gedegen onderbouwing vooral wordt ingezet op een fusie, een in onze ogen 
achterhaald concept. Bovendien voldoen de fusie varianten weliswaar aan de door het Rijk 
genoemde grens van ca. 100 000 inwoners, maar de vraag is of dat een terechte schaal is voor de 
uitdagingen waarvoor de gemeenten zich geplaatst zien. 

Als het gaat om de decentralisaties in jeugdzorg . AWBZ en arbeid dan is voor de meer 
specialistische onderdelen daarvan een robuuste samenwerking met een daarop toegesneden 
uitvoeringsapparaat logisch en noodzakelijk. Dat vergt een samenwerking op minimaal het niveau 
van de gehele Gooi & Vechtstreek. Een aantal van 300.000 inwoners is toch wel minimaal nodig om 
regionale en specialistische functies te kunnen organiseren. Dat lukt niet op het niveau van 30.000, 
70.000 of 100 000. Ook die gemeenten zijn dan nog steeds niet in staat om alles op te pakken. Dat 
zou voor de Gooi & Vechtstreek dus ook eerder pleiten voor het voortvarend oppakken en uitwerken 
van een model a la Drechtsteden of het KAN-gebied. Dat vergt denken vanuit een gezamenlijk 
belang van onze inwoners en het los durven laten van de eigen belangen of het vast houden aan een 
eigen ambtelijk apparaat. En dat vergt een open houding van samen willen werken. 

Als we kijken naar de beschouwing over de toekomst van de gemeente Eemnes in het rapport, dan 
is die naar onze mening voor de situatie van de BEL gemeenten niet nader onderbouwd. Het is ons 
niet duidelijk welk probleem voor Eemnes moet worden opgelost. Naar onze mening hebben wij geen 
probleem, is onze bestuurskracht recent (juni 2011) als voldoende beoordeeld en zijn wij in staat 
onze begroting voor meerdere jaren sluitend te houden. Onze drie gemeenten hebben geen 
(boven)regionale opgaven zoals Weesp en Muiden. Wij zien geen argumenten waarom herindeling 

Witt u Dij beantwoonlog de datum, ons kenmerk en het onde,werp van deze bnef vermeiden
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op termijn voor ons onontkoombaar zou zijn. Een fusie van de drie BEL-gemeenten brengt ook geen 
grote veranderingen met zich mee, immers de belangrijkste slag die je maakt in een fusie is die 

richting een groter, deskundiger en efficiënter ambtelijk apparaat en dat is al gerealiseerd met de 
BEL Combinatie. Dus hierin is nauwelijks winst te behalen. 
De meerwaarde van een BEL-fusie is dan beperkt tot minder wethouders en raadsleden, want ook 
de vijver waaruit de politieke talenten worden gevist blijft hetzelfde. Kortom, de meerwaarde van een 
fusie voor de BEL gemeenten zien wij niet. 

Hetzelfde geldt voor de opmerking dat de BEL-gemeenten op termijn ook nog eens op zoek moeten 
gaan naar een fusiepartner. Het is in onze ogen niet logisch om een fusie van de BEL te zien als 
tussenstap naar een volgende fusie. Een fusie moet toekomstbestendig zijn, en geen tussenstap. 
Bovendien is de vraag welke schaal nodig is voor een gemeente afhankelijk van de mate en 
intensiteit van de regionale samenwerking. De gemeente Amersfoort (150.000 inwoners) geeft 
bijvoorbeeld aan dat zij niet in staat is cq het niet kosteneffectief is wanneer zij alles zelf zou moeten 
organiseren. Vandaar dat ook die grote gemeente kiest voor regionale samenwerking en regionale 
uitvoering. Dat besef ontbreekt in het rapport van de heer Winsemius, waar een fusie als de enige 
oplossing lijkt te worden gezien. 

We nemen kennis van het advies van de heer Winsemius aan onder andere de gemeente Huizen om 
stappen te zetten in bepaalde richtingen. Wij achten dit een zaak voor de betreffende gemeente(n). 
Wij zijn van mening dat een fusie vanuit de gemeenten zelf moet komen (draagvlak) en dus niet van 
bovenaf moet worden opgelegd. Als de gemeente Huizen samen met Naarden en Bussum (en 
Muiden) tot &en gemeente wil fuseren dan lijkt dat niet onlogisch, maar het draagvlak voor een 
dergelijke fusie is belangnjk. 

Een fusie van de gemeente Eemnes met de gemeente Huizen kan in Eemnes niet op draagvlak 
(politiek en inwoners) rekenen. Dat geldt ook voor een fusie van de BEL gemeenten en Huizen. Dus 
die variant hoeft niet onderzocht te worden. 

Oriëntatie van Eemnes op en deelname van Eemnes aan 2 regio's 
In het rapport wordt stellig beweerd dat de BEL-gemeenten sterk zijn gericht op Hilversum. Ook hier 
een correctie, namelijk delen van de BEL gemeenten zijn wellicht georiënteerd op de gemeente 
Hilversum, maar ander delen juist weer niet. Ook daarin is het rapport van de heer Winsemius dus 
wat te kort door de bocht. Een deel van de BEL gemeenten is namelijk georiënteerd op Huizen, een 
ander deel weer op Baarn/Eemland. Duidelijk zal zijn dat gelet op de goede bereikbaarheid van 
Eemnes aan de A27 en Al de orientatie op Utrecht en Amsterdam eveneens aanwezig. De BEL is 
dus breder georiënteerd dan alleen op Hilversum, dat strekt zich uit over vrijwel de gehele Gooi & 
Vechtstreek, op Eemland/regio Amersfoort en daarbuiten. 

Voor een aantal taken werken wij ook formeel (WGR) samen binnen de Regio Amersfoort 
(Amersfoort, Soest, Bunschoten, Baarn, Woudenberg, Leusden, Eemnes), op onderdelen wordt dat 
nog aangevuld met de gemeenten Nijkerk en Barneveld. In formele zin maakt Eemnes deel uit van 
SBG, de Veiligheidsregio Utrecht, de Afvalverwijdering Utrecht, de RUD i.o. en de GGD Midden-
Nederland. Wij zien geen aanleiding om hier te moeten uittreden, aangezien er op dit moment prima 
wordt samengewerkt. Op andere gebieden (leerplicht, onderwijs, werkvoorziening, sociaal domein) 
werken we prima samen met de gemeenten in de Gooi & Vechtstreek. Het opereren in beide regio's 
levert geen noemenswaardige problemen voor ons op. Bovendien vergt een fusie een grenscorrectie 
tussen de beide provincies. Gelet op de opgaven van de gemeente Eemnes (en de BEL) is een fusie 
eerder onlogisch, dan dat het "winst" oplevert. 

De BEL samenwerking heeft zich bewezen! 
In juni 2011 heeft de bestuurskrachtmeting plaatsgevonden. Dit heeft geleidt tot een positieve 
uitkomst voor de 3 gemeenten. Dit was mede aanleiding voor het BEL congres op 3 februari 2012. 
Zowel daarvoor, tijdens als na dit congres is er vanuit een groot aantal gemeenten in Nederland veel 
belangstelling getoond voor het BEL model, en dat is nog steeds zo. Inmiddels is de voorlichting 

Witt u bij beantwoording de datum, ons kenmerk en het onderwero van deze one vermelden.
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daarover door ons overgedragen aan de VNG — slim samenwerken. Ook de komende jaren gaan er 
nog diverse samenwerkingsverbanden van start conform het BEL model (of met een variant daarop). 
Dit geeft aan dat veel gemeenten kiezen voor een vorm van intensieve samenwerking of ambtelijke 
fusie in plaats van een gemeentelijke fusie. 

Hiermee is samenwerking naar onze mening een bewezen alternatief voor fusie, in eder geval naar 
de inzichten, behoefte en visie vanuit de gemeenten zelf, en in eder geval in 2012 nog ondersteund 
door de provinces Utrecht en Noord-Holland. 

De afgelopen tijd is er tussen de colleges van de BEL gemeenten uiteraard ook van gedachten 
gewisseld over de toekomst van de BEL-samenwerking. In alle drie de gemeenten is door de raad 
een nota over strategische samenwerking vastgesteld. Geconstateerd kan worden dat de BEL-
samenwerking nog steeds op een groot draagvlak mag rekenen. Continuering van deze 
samenwerking wordt door ons alle drie als noodzakelijk ervaren; we zijn ook bereid erin te 
investeren, hetgeen inmiddels ook is gedaan. 
Voorts zullen we steeds kritisch bekijken of de toenemende taken voor gemeenten op het niveau van 
de BEL of op een regionaal niveau belegt moeten worden. We hoeven als gemeente niet alles zelf te 
doen om ons te beschouwen als een volwaardige gemeente. 

Toekomstige strategische ontwikkeling van de samenwerking 
Wij vinden de BEL-schaal voor de taken waarvoor we staan goed. Op langere termijn zien wij 
verbreding en/of verdieping van onze samenwerking als belangrijkste ontwikkeling en opgave. Met 
nadruk spreken wij over samenwerking, fusie zien wij daarbij niet als noodzakelijke "oplossing". Op 
termijn wordt uitbreiding met een 4° partner dan niet uitgesloten; datzelfde geldt voor het uitoefenen 
van taken voor of door bijvoorbeeld een andere gemeente. Na de mislukte poging om een shared 
service centre voor de Gooi & Vechtstreek op te richten, kijken wij nadrukkelijk ook naar gemeenten 
binnen de regio Amersfoort voor verdere versterking. In eerste instantie zijn daartoe verkennende 
gesprekken gevoerd met Bunschoten en Baarn (en mogelijk Soest). Bij samenwerking geldt primair 
dat er sprake moet zijn van een basis van vertrouwen en dat alle partijen bereid moeten zijn tot 
"geven en nemen". Maar samenwerking met de gemeente Hilversum of Huizen cs. wijzen wij niet af, 
al is er tot op heden bij de andere partners weinig enthousiasme. 

Bijgaand treft u ter informatie onze nota strategische samenwerking uit 2011 aan. 

Decentralisaties (3-D's) 
Ten aanzien van de decentralisatie opgaven kijken wij vooral naar de schaal der dingen en logische 
verbanden/samenhang. Ten aanzien van de jeugdzorg werkt Eemnes binnen de provincie Utrecht 
samen met de andere gemeenten aan de transitie jeugdzorg (via onder andere de GGD). Dit proces 
loopt goed 

Ten aanzien van de andere decentralisaties participeren wij in de Gooi- en Vechtstreek Ook die 
samenwerking verloopt op beleidsniveau prima. 

Conclusie 
Wij snappen dat er een probleem met de gemeente Muiden is, dat opgelost dient te worden, en dat 
de gemeente Weesp voor grote bovenregionale opgaven staat. Vooral in dat deel van de regio Gook 
en Vechtstreek begrijpen wij dat er gezocht wordt in de aangegeven richtingen. Voor de rest van de 
regio Gooi- en Vechtstreek vinden wij dat een afweging voor de gemeenten zelf en ontbreekt de 
noodzaak. Wij constateren met de heer Winsemius dat de samenwerking binnen de Gooi & 
Vechtstreek soms moeizaam verloopt en helaas niet van het niveau is als Drechtsteden of KAN. 
Mogelijk kan het rapport van de heer Winsemius dienen als wake up call voor de gemeenten en gaan 
we nu vanuit een gezamenlijk belang kijken naar het versterken van onze regio. 

Wilt u bij beantwoording de datum, ons kenmerk en het onderwerp van deze bnef vermelden
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De gemeente Eemnes kiest er zonder voorbehoud voor om de BEL samenwerking voort te zetten en 
verder te versterken in de toekomst. De gemeente Eemnes is dan ook groot voorstander van het 
verder concreet uitbouwen en versterken van de samenwerking binnen de Gooi & Vechtstreek. 

Gelet hierop nemen wij het advies van de heer Winsemius dan ook voor kennisgeving aan. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders, 

Wtft u tal beantwoomng oe datum, ons icenmenk en het onderwerp van deze bnef vermelden
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1. INLEIDING 

Het is wenselijk om als gemeente een visie te hebben op strategie en inzet ten aanzien 
van intergemeentelijke samenwerking Van gemeenten wordt verwacht dat zij zich 
opstellen en profileren als volwaardige partner naar andere overheden 

Maatschappelijke, economische en bestuurlijke ontwikkelingen vragen steeds vaker om 
samenwerking door gemeenten met andere overheden of maatschappelijke organisaties. 
Naast een aantal verplichte samenwerkingsverbanden kan de gemeente voor diverse 
taakgebieden en opgaven zelf kiezen of beinvloeden met wie zij samenwerkt en op welke 
wijze. 

Vragen die daarbij gesteld kunnen worden. 
• Waarom werken we samen, welke strategie ligt daaraan ten grondslag? 
• Voor welke opgaven en taken werkt de gemeente Eemnes samen en met wie? 
• Hoe vult de gemeente zijn regierol in samenwerkingsrelaties in? 
• Hanteren we heldere doelen voor de effectiviteit van samenwerkingsrelaties? 
• Zijn er opgaven die regionale samenwerking verlangen? 
• Komt de gemeente actief en adequaat op voor haar belangen naar medeoverheden? 

In deze notitie wordt op deze vragen ingegaan, waarbij de toekomstvisie van Eernnes, 
haar huidige positie in samenwerkingsverbanden en relevante maatschappeliike, 
bestuurlijke en economische ontwikkelingen als vertrekpunt dienen. 
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2. UITGANGSPUNTEN EN DOELEN VAN SAMENWERKING 

2.1. ONZE VISIE OP SAMENWERKING 

Geen gemeente kan zonder samenwerking Dat geldt ook voor Eemnes: 
• Om kwaliteit en continufteit te kunnen waarborgen en onnodige kosten te vermijden is 

een zekere schaalgrootte nodig in de bedrijfsvoeringstaken van de gemeente en de 
uitvoering van beleid.	1 

• Om maatschappelijke opgaven én de ambities van de gemeente doeltreffend te 
kunnen aanpakken is het vaak n loodzakelijk te kunnen opereren op de schaal waarop 
de betreffende opgaven zich vocirdoen, of aansluiting te zoeken bij de schaal waarop 
cruciale ketenpartners georganiseerd zijn. 

• Voor een optimale ontwikkeling ■ ifan de regio is het noodzakelijk dat strategische 
afstemming en samenwerking plaatsvindt met andere overheden, instellingen en 
bedrijfsleven 

• Voor het behouden van de identiteit van Eemnes en de leefbaarheid van de 
gemeente is het tegelijkertijd belangrijk dat de nabijheid en toegankelijkheid van het 
lokale bestuur voor de burgers gewaarborgd blijft. 

Eemnes beschouwt samenwerken ni ,ét als doel maar als een gewaardeerd middel om 
betere resultaten voor de burgers te bereiken. 

In onze visie op samenwerking staari de resultaten voor de burger, nu en op langere 
termijn, voorop. Effectiviteit, kwaliteit, continuiteit, efficientie en gevolgen voor de 
strategische positie van de gemeente zijn de criteria waarop Eemnes haar 
samenwerkingen beoordeelt. Daarbii houden wij echter ook rekening met de 
democratische controle op de sameriwerkingsverbanden en de coordinatiekosten. 
Bovendien wil Eemnes een betrouwbare partner zijn en kiezen wij daarom voor een lange 
termijn oriëntatie in de samenwerking. 

De incongruenties tussen de geografische, bestuurlijke en organisatorische afbakeningen 
van de maatschappelijke opgaven brengen met zich mee dat er niet één schaal of 
samenwerkingsverband optimaal is Nioor een effectieve aanpak door de gemeente. 
Eemnes participeert daarom, evenals vrijwel alle Nederlandse gemeenten 1 , in 
uiteenlopende bestuurlijke en operati

P
nele samenwerkingen. 

2.2. UITGANGSPUNTEN VAN EEMNES B1J SAMENWERKING 

Eemnes kiest vooralsnog voor samenwerken met anderen vanuit een eigen bestuurlijke 
autonomie, omdat op deze wijze de taken van de gemeente en haar ambities op een 

Gerniddeid participeren gemeenten, volgens het ministerie van BZK, momenteel in 27 
samenwerkingsverbanden. Bron: toespraak Cr;wistianne Mattilsen op 31-3-2011 in Groningen. 
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goed kwaliteitsniveau en voldoende efficient uitgevoerd kunnen worden, waarbij het 
behoud van een eigen bestuur daadwerkelijk meerwaarde heeft voor de burgers. De 
lokale nabijheid en toegankelijkheid van het bestuur verhoogt de betrokkenheid van de 
burgers en daarmee de leefbaarheid van de gemeente en waarborgt het behoud van de 
ruimte voor het eigen karakter van Eemnes ten opzichte van de buurgemeenten. 
Met onze keuze voor de BEL-samenwerking hebben wij onze bewegingsruimte en 
mogelijkheden voor de toekomst vergroot. 

Bij samenwerking met andere partijen gaat het om meer dan alleen het bereiken van een 
gunstiger schaalgrootte. De keuze voor samenwerkingspartners wordt niet alleen bepaald 
door de geografische nabijheid en de gezamenlijke schaalgrootte, maar ook en vooral 
door gedeelde belangen bij de samenwerking en onderling vertrouwen. 

Eemnes hanteert bij haar keuzes voor het aangaan, continueren of beëindigen van 
samenwerkingsrelaties de toegevoegde waarde van de samenwerking voor de burger ais 
toetssteen. Effectieve aanpak van maatschappelijke opgaven, kwaliteit, continuiteit en 
efficiëntie zijn daarbij kemwaarden. evenals democratische controle en betrouwbaar 
partnerschap. De kaderstellende en controlerende taken van de raad mogen door de 
samenwerkingen niet uitgehold worden Eemnes hecht eveneens aan betrouwbaar 
partnerschap, hetgeen inhoudt dat samenwerken voor ons niet vrijblijvend of gemakkelijk 
opzegbaar is. Eemnes kiest ervoor geen korte termijn voordelen na te jagen, maar kiest 
voor stabiele relaties met anderen en stabiele verhoudingen in de regio omdat wij ervan 
overtuigd zijn dat daarmee op de lange termijn de beste en meest efficiënte resultaten 
worden bereikt. 

2.3. INBRENG EN REGIE IN SAMENWERKING 

Eemnes vindt het vanzelfsprekend en belangrijk om in samenwerking niet alleen te halen 
maar ook te brengen. In veel van onze samenwerkingsverbanden hebben wij een 
belangrijke rol als kritische meedenker en als bewaker van de menselijke meat. 
Bovendien heeft Eemnes een belangrijke functie als trait d'union tussen de Utrechtse 
overheden en de Gooi- en Vechtstreek. Wij zorgen aan beide zijden dat er aandacht is 
voor effecten en ontwikkelingen over de eigen grenzen 

Aan onze burgers zijn wij het verplicht goed en actief regie te voeren op de taken die wij in 
samenwerking met anderen (laten) uitvoeren. De regiefunctie van Eemnes ligt primair 
besloten in de beleidsnota's op basis waarvan de taakuitvoering in de operationele 
samenwerkingsverbanden gebeurt Daarnaast zorgen wij altijd voor actieve bestuurlijke 
en ambtelijke deelname in overleggen en wordt de positiebepaling in de portefeuille-
houdersoverleggen altijd in het eigen college vooraf bepaald. 

Ten aanzien van samenwerking rond de uitvoering van operationele taken is regievoering 
overigens beperkt aan de orde De uitvoerende taken die in samenwerkingsverbanden 
zijn belegd, hebben doorgaans beperkte vrijheidsgraden. Vaak is het grootste deel van de 
taakuitvoering wettelijk verplicht en kan Eemnes voor het overige een eigen keuze maken 
uit gedefinieerde plustaken. 
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3. HUIDIGE SITUATIE SAMENWERKING EEMNES 

In deze paragraaf worden de natuudijke partners en strategische orientatiepunten van 
Eemnes beschreven, evenals de belangrijkste samenwerkingsverbanden waann Eemnes 
participeert" 

3.1. L1GGING, NATUURLIJKE PARTNERS EN STRATEGISCHE ORIENTATIEPUNTEN 

Eemnes ligt als kleine landelijke gerneente met bijna 9 000 inwoners aan de rand van de 
provincie Utrecht. De grotere gemeénten rondom Eemnes - Amersfoort, Huizen, 
Hilversum en Almere - bevinden zich zowel in de provincie Utrecht als in Noord-Holland 
en Flevoland. De schaal van Eemne ls vraagt om samenwerking op zowel operationeel als 
beleidsmatig en strategisch niveau. 

Hoewel behorend tot Utrecht en het Eemland, is de oriëntatie van de inwoners van 
Eemnes primair op het Gooi gericht.1De forensen uit Eemnes werken veelal in het Gooi; 
voor middelbaar onderwijs gaan de jongeren uit Eemnes naar Huizen, Laren of Hilversum; 
men gaat uit in Hilversum of Amsterdam, en degenen die uitwijken naar goedkopere 
woningen elders trekken vooral naar Almere, niet naar Amersfoort 

De meest nabije buurgemeenten va6 Eemnes, Blaricum en Laren liggen in de provincie 
Noord-Holland. Fysiek zijn de drie gemeenten vrijwel aan elkaar vastgegroeid. In sociaal-
economisch opzicht zijn de gemeenten echter vanuit een vergelijkbare historie als 
boerendorpen, sterk uiteen gegroeid. Eemnes heeft nog altijd een agrarisch karakter en 
veel autochtone bevolking, waarbij dok een deel van de oorspronkelijke bewoners van 
Laren en Blaricum is ingestroomd. L laren en Blaricum hebben zich ontwikkeld tot 
gemeenten met een zeer welgestelde bevolking Het voorzieningenaanbod in de drie 
gemeenten is navenant uiteen gegroeid, waardoor de inwoners veel gebruik maken van 
elkaars voorzieningen Intensieve samenwerking tussen de gemeenten ligt hierom voor de 
hand, bestuurlijk samengaan echter'niet. 

Bunschoten is de naaste buurgemeente en daarmee een natuudijke 
samenwerkingspartner ten oosten van Eemnes. Niet alleen geografisch maar ook qua 
aanpak en visie zijn de verschillen kIein. Eemnes en Bunschoten onderhouden zeer 
goede banden. Beide gemeenten trekken nauw op rondom het Nationaal Landschap 
(SVGV) en de randmeren (BEZEM, ISAMU) 

Baam is met 24.000 inwoners een grotere buurgemeente. Eemnes en Baam delen de 
kleine kern Eembrugge. Er is tot dusver geen sprake van concrete samenwerking met 
Baarn, mede omdat Baam nog geeh noodzaak daartoe heeft gevoeld. Wel wordt 

2	.. Bijlage 1 geeft een overztcht van alle zogenaamde "verbonden partijen -, waarin Eemnes bestuurlijke en 
finamele belangen heeft 
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momenteel gebouwd aan meer samen optrekken. Het ziet ernaar uit dat Baarn op het 
gebied van ICT nu samenwerking zoekt met een aantal andere gemeenten, waaronder 
Soest, De Bill, Zeist en Wijk bij Duurstede 

Huizen is geen directe buurgemeente van Eemnes, maar wel al lange tijd een goede 
samenwerkingspartner op het terrein van sociale zaken. Hierin werken Huizen en Eemnes 
samen met Laren en Blaricum. 

Naast gemeenten zijn ook de provincies natuurlijke partners voor Eemnes. Dat geldt 
primair voor de provincie Utrecht. De provincie Utrecht is de afgelopen jaren zeer 
samenwerkingsgericht geweest. In de periode 2007-2011 had de provincie een 
samenwerkingsagenda met de Utrechtse gemeenten, van waaruit een groot aantal 
projecten is gerealiseerd Het nieuwe bestuur van de provincie kiest voor meer 
terughoudendheid en een focus op de eigen kerntaken. Het beleid van de provincie 
Utrecht ten aanzien van al dan niet ingrijpen bij kleine gemeenten raakt Eemnes direct. In 
het coalitieakkoord 2011-2014 van de provincie Utrecht is als uitgangspunt opgenomen 
dal samenwerking niet aan provinciegrenzen is gebonden en dat de provincie in deze 
periode geen initiatieven zal nemen voor gedwongen gemeentelijke herindelingen. 
Tevens kiest de provincie Utrecht ervoor geen rol te spelen bij het oplossen van 
structurele bestuurlijke of financiële knelpunten bij gemeenten Eemnes heeft echter ook 
te maken met de provincie Noord-Holland (o.a. ten aanzien van de HOV). Het beleid van 
Noord-Holland ten aanzien van het voortbestaan van kleine gemeenten is mede bepalend 
voor de toekomst van de BEL-samenwerking. Daarnaast wordt de ontwikkeling van de 
Gooi- en Vechtstreek, waar voor de inwoners van Eemnes de primaire orientatie ligt, in 
sterke mate medebepaald door de provincie Noord-Holland Een goede afstemming 
tussen en met beide provincies is daarom voor Eemnes belangrijk. 

3.2. HUIDIGE SAMENWERKINGSVERBANDEN OP OPERATIONEEL EN 
BELEIDSNIVEAU 

3.2.1. BEL COMBINATIE 

Eemnes heeft gekozen een belangrijk deel van haar operationele en beleidsmatige taken 
onder te brengen in de BEL Combinatie, een samenwerkingsverband met de 
buurgemeenten Blaricum en Laren. De BEL Combinatie is sinds 2008 operationeel Met 
de BEL Combinatie is gekozen voor een gematigde schaalvergroting, voldoende om de 
kwetsbaarheid van de ambtelijke organisatie te verminderen en de kwaliteit van 
dienstverlening te verhogen, met behoud van eigen identiteit en nabijheid. 
E fficiencyoverwegingen (kostenbesparing) zijn niet leidend geweest bij deze keuze, 
evenmin als maximale congruentie met andere verbanden. 

De samenwerking heeft betrekking op alle beleids- en uitvoeringStaken van de drie 
gemeenten, uitgezonderd die taken die bij andere organen zijn belegd (bijvoorbeeld de 
uitvoering van de Wet Werk en Bijstand, Wmo, en uitvoerende milieutaken) Waar 
mogelijk vindt harmonisatie pleats en wordt gezamenlijk opgetrokken en afgestemd bij 
belangrijke beleidsthema's en ontwikkelingen. 
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De BEL Combinatie is een gewone gèrneenschappelijke regeling met een DB en een AB. 
De gemeenschappelijke regeling is aangegaan door de burgemeesters en de colleges 
van B&W. De raadsbevoegdheden zijn buiten de regeling gebleven 

I  Uit de quick scan van de BEL samenwerking in 2010 blijkt dat de beoogde doelen worden 
gerealiseerd De dienstvedening aan de burgers is gewaarborgd. De BEL Combinatie is 
een professionele werkorganisatie geworden waar beleid wordt voorbereid en wordt 
uitgevoerd Een organisatie die zich h ipel goed kan meten met een organisatie van een 
gemeente van 30.000 inwoners. De samenwerking heeft (nog) niet tot significante 
efficiencywinst geleid, maar was daar! ook niet op gericht. 

Vooralsnog is de incongruentie met andere samenwerkingsverbanden niet belemrnerend 
gebleken 

3.2.2. SOCIALE ZAKEN: HBEL 
Voor de beleidsvorrning en uitvoerendie taken op het gebied van sociale zaken werkt 
Eemnes samen met Blaricum, Laren en Huizen. Deze samenwerking dateert van voor de 
BEL-combinatie en functioneert naar tevredenheid 
Het bijstandsbeleid en de toeleiding naar werk vindt plaats vanuit het gemeentehuis in 
Huizen De samenwerking binnen de HBEL is vastgelegd in een samenwerkings-
overeenkomst. 

Overigens hebben ook Baarn, Bunsch loten en Soest een gezamenlijke Sociale Dienst 
(BBS). Vanwege de schaal waarop de: arbeidsmarkt is georganiseerd zou een opschaling 
van de Sociale Dienst HBEL op termijn wellicht wenselijk zijn De meest logische stap zou 
dan zijn om op te schalen naar een sóciale dienst voor Gooistad. Opschaling door 
samenvoeging van HBEL en BBS zou eventueel een alternatief kunnen zijn. 

3.2.3. WMO EN MILIEU: SERVICEBUREAU GEMEENTEN 

Eemnes heeft de uitvoerende WMO-taken en de uitvoering van diverse milieutaken 
uitbesteed aan het Servicebureau Gerneenten te Amersfoort. Dit bureau verzorgt voor een 
zevental gemeenten (voortieen GeweSt Eemland) uitvoeringstaken op het gebied van de 
WMO en milieu. Inmiddels heeft het bureau de mogelijkheid om het takengebied en het 
werkgebied uit te breiden Hierbij speelt de lopende discussie over de vorming van een 
Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) een grote rol. Er zijn businesscases gemaakt voor 
twee varianten voor de RUD: op de schaal van het Servicebureau en op de schaal van de 
provincie Utrecht Bij de vorming van On RUD op de schaal van de provincie Utrecht is 
op de milieutaken meer efficiencyvoordeel te behalen, maar is tegelijkertijd sprake van 
uitholling van het Servicebureau, waaktan de effecten nog niet geheel inzichtelijk zijn. 
Overigens wordt ook vanuit de Gooi en Vechtstreek verkend of ten aanzien van de RUD-
vorming kan worden aangesloten bij het Servicebureau. Ongeacht de uitkomst van de 
RUD-vorming zullen de taken van Eemnes op het terrein van bouwen en wonen in de 
BEL-combinatie blijven. 
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3.2.4. OVERIGE SAMENWERKINGSVORMEN/VERBANDEN OP OPERATIONEEL NIVEAU 
Eemnes werkt verder samen met verschillende gemeenten in verschillende 
gemeenschappelijke regelingen met verschillende bestuurlijke belangen en doeleinden 
(zie ook het overzicht in de bijlage). De belangrijkste worden hieronder genoemd. 

Werkvoorzieningschap Tomingroe0  
Dit werkvoorzieningsschap, dat de Gooi en Vechtstreek, Almere en Eemnes bedient, voert 
de taken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening uit. De portefeuillehouder 
maakt deel uit van het Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. 

AVU • afvalverwijdering Utrecht 
Eemnes werkt op het terrein van afvalverwerking en -transport samen in de AVU. De AVU 
sluit contracten af met verwerkers voor het transport en de verwerking van diverse 
afvalstromen voor alle Utrechtse gemeenten De portefeuillehouder maakt deel uit van het 
algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling 

GGD Midden Nederland  
De GGD Midden Nederland is een openbaar lichaam dat de belangen behartigt van de 
Utrechtse gemeenten op het gebied van openbare gezondheidszorg, waartoe de dienst 
de zogenaamde basistaken en een aantal keuzetaken uitvoert. De wethouder zit in het 
dagelijks bestuur en algemeen bestuur Binnen Eemnes heeft de GGD een prominente rol 
bij de invulling van het Centrum voor Jeugd en Gezin 

Veiligheidsregio Utrecht 
Eemnes maakt deel uit van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). De brandweertaken, 
inclusief personeel, gebouw en matched zijn vanaf 2010 overgedragen aan deze 
Veiligheidsregio, die dus ook alle brandweertaken uitvoert voor Eemnes. 

3.3. HUIDIGE SAMENWERKINGSVERBANDEN OP STRATEGISCH NIVEAU 

De geografische ligging van Eemnes brengt een meervoudige strategische oriëntatie met 
zich mee. De provincie Utrecht, waartoe Eemnes behoort, is in veel opzichten belangrijk 
voor de gemeente, maar daarnaast heeft Eemnes ook duidelijke gezamenlijke belangen 
met haar Noord-Hollandse buurgemeenten en het gewest Gooi- en Vechtstreek Als 
gemeente aan de rand van het Randstedelijk gebied is ook de ontwikkeling van de 
randstad voor Eemnes van belang. Het gaat daarbij zowel om de ontwikkeling van de 
regionale economie en arbeidsmarkt als om de randvoorwaarden en gevolgen op het 
gebied van bereikbaarheid, ruimtelijke ordening en landschapsontwikkeling en 
demografie 

3.3.1. BESTUURLIJKE SAMENWERKING PROVINCIE UTRECHT EN GEMEENTEN 

Er is sprake van bestuurlijke samenwerking waarin de Utrechtse gemeenten samen met 
de provincie optrekken richting het Rijk ten aanzien van vraagstukken van verstedelijking, 
bereikbaarheid evenals natuur en landschap. In de afgelopen jaren was sprake van een 
samenwerkingsagenda tussen de provincie Utrecht en gemeenten. Veel van de projecten 
en afspraken van deze agenda zijn gerealiseerd De 26 Utrechtse gemeenten roepen de 
provincie op om nu nieuwe vormen van resultaatgerichte samenwerking te faciliteren, 
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'Samenwerking 2.0'. De gemeenten gaan ervan uit dat wederzijdse helderheid en respect 
over taken en bevoegdheden hiervoor een goede basis vormen. De kansen om 
planologische en economische belarigen. al  of niet met een provinciegrensoverschrijdend 
karakter, adequaat te behartigen vragen om ruimte en ondersteuning, ook van de 
provincie. De diverse bestuurlijke opgaven staan voorop en niet de geografische 
begrenzingen. 

Bij dit alles denken de gemeenten onder andere aan vraagstukken met betrekking tot 
mobiliteit en infrastructuur (zoals onder meer de Ring Utrecht, knooppunt Hoevelaken en 
de Rijnbrug bij Rhenen), bedrijventerreinen (zoals de programmatische afstemming van 
de te realiseren bedrijventerreinen in de regio Amersfoort) en de interprovinciale 
bestuurlijke samenwerking (zoals FoodValley, waar ook een relatie met de Regio 
Amersfoort ligt) 

3.3.2. BESTUURSCONVENANT REGIO AMERSFOORT 

De Regio Amersfoort betreft een WG
I
R met een inhoudelijke regionale agenda die de 

volgende beleidsterreinen beslaat. 
• Ruimtelijke en duurzame ontwikkeling; 
• Economie; 
• Bereikbaarheid, 
• Groen en Recreatie; 
• Sociaal Beleid en Voorzieningen. 

Eemnes heeft binnen de Regio Amersfoort een bestuursconvenant afgesloten, dat in de 
plaats is gekomen van het Gewest Eemland. Convenantpartners zijn Amersfoort, Soest, 
Baarn, Bunschoten, Leusden, Woudenberg en Eemnes Het convenant staat voor 
samenwerking met en tussen gemeenten en voor de behartiging van de regionale 
belangen. De gemeenten werken tot 2011 samen op het gebied van de volgende vier 
speerpunten: 
• Regionale Economie . Werklocaties (inclusief Nijkerk en Barneveld); 
• Bereikbaarheid. Pakketstudie en Digitale bereikbaarheid; 
• Recreatie en Toerisme: Toeristische Regio; 
• Ruimtelijke en duurzame ontwikkeling: update gebiedsuitwerking. 

Eemnes participeert actief via het Betuurlijk overleg Regio Amersfoort (BORA) en de 
Ambtelijke regiegroep van gemeenteSecretarissen (ARG). Daarnaast vinden regelmatig 
overleggen plaats met de diverse portefeuillehouders over de genoemde speerpunten. 
Vooralsnog levert dit voor de genoemde speerpunten meerwaarde op voor Eemnes. 
Concreet heeft dit geresulteerd in regionale afspraken over het herstructureren van 
bestaande en de aanleg van nieuwe bedhjventerreinen. 

3.3.3. NV UTRECHT 

De NV Utrecht is een samenwerkingsverband van zeven overheden: de provincie Utrecht 
en de grote gemeenten met hun omliggende gewesten in het bundelingsgebied, te weten 
Utrecht, Amersfoort, Hilversum en het Bestuur Regio Utrecht, de Rego Amersfoort en het 

3 Door het Kabinet-Rutte is aangekondigd dat de WGR4 zal worden atgeschaft. Voor de Regio Amersfoort zal dit 
naar verwachting alleen betekenen dat de samenwerking in een lichtere vorm wordt voongezet. 
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gewest Gooi en Vechtstreek. Het gebied waarover het gaat, is het NV Utrecht-gebied of 
'Noordvleugel Utrecht'. De NV Utrecht is als gesprekspartner voor het Rijk en als 
samenwerkingsverband van regio's en steden een invloedrijk orgaan, dat zich richt op de 
ontwikkeling van de noordvleugel van Utrecht Op het gebied van ruimtelijke ordening, 
verkeer en vervoer en economische ontwikkeling zijn en worden gezamenlijke visies 
geschreven en keuzes gemaakt. De regio Amersfoort neemt daarbij nog een bijzondere 
positie in als economische koploper binnen de provincie Utrecht. De NV Utrecht-partijen 
hebben in 2009 gezamenlijk de 'Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht 2015-2030 
(Eindbalans)' uitgebracht. Met deze visie willen de partners vanuit een gemeenschappelijk 
belang meewerken aan de ontwikkeling van de (Noordvleugel van de) Randstad en zo 
helpen de positie van de Randstad in Europa te versterken De NV-partners hebben 
uitgesproken ook bij de uitvoering ervan te willen blijven samenwerken. 

De regionale opgave in zowel Regio Amersfoort als in Gooi- en Vechtstreek betreft met 
name de ruimtelijke ordening - waaronder mobiliteit en woningbouw maar ook 
natuurbeheer - en economische ontwikkeling. Vanuit de regio is aan Eemnes alleen een 
(niet gekwantificeerde) uitlegfunctie voor woningbouw toebedeeld. Eemnes participeert 
wel op meerdere onderdelen actief binnen de NV Utrecht, onder meer ten aanzien van 
mobiliteitsprojecten als Verder (het mobiliteitsproject voor midden Nederland) en de HOV 
Huizen-Hilversum. 

3.3.4. GEWEST G001- EN VECHTSTREEK 

Eemnes maakt geen deel uit van het Gewest Gooi- en Vechtstreek maar wordt als 
agendalid wel uitgenodigd mee te denken en mee te praten over diverse onderwerpen. 
Dat gebeurt onder meer in diverse portefeuillehoudersoverleggen binnen het Gewest en 
de secretariskring Gooi- en Vechtstreek. Op het gebied van welzijn is Hilversum voor 
enkele beleidsterreinen centrumgemeente (GGZ, verslavingszorg), Eemnes is voor deze 
beleidsterreinen volwaardig deelnemer (en betaalt mee). 

Het Gewest voert taken uit, ontwikkelt beleid en behartigt de belangen van de negen 
regiogemeenten die ze gezamenlijk willen oppakken of afstemmen. Het gewest heeft als 
centrale opdracht van de gemeenten om ervoor te zorgen dat in Gooi en Vechtstreek een 
evenwichtige en harmonieuze ontwikkeling plaatsvindt. 

Binnen het gewest Gooi- en Vechtstreek wordt momenteel een discussie gevoerd over de 
herijking van de samenwerking binnen het gewest. De discussie in het gewest over de 
herijking van de samenwerking staat niet op zichzelf. De omgeving is sterk in beweging. 
De dynamiek in de gebieden rond Amsterdam, Amersfoort, Utrecht en Almere is groot. 
Het gewest houdt daar rekening mee en wil daar ook invloed op uitoefenen. De regio zit 
niet op slot, maar de uitbreidingsmooelijkheden in de regio zijn schaars. Dit dwingt het 
gewest om de komende periode na te denken over de opgaven die op langere termijn te 
verwachten zijn en wat dat voor gevolgen heeft voor de (inhoud van de) samenwerking. 

Potentiële thema's om, samen met in ieder geval Blaricum en Laren, vanuit het gewest 
Gooi- en Vechtstreek op te pakken zijn de aanleg van de HOV-lijn en de 
geluidsproblematiek A27, evenals mogelijke ontwikkelingen met betrekking tot verbreding 
van de rijkswegen Al en A27. 
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4. RELEVANTE ONTWIKKELINGEN 

4.1. TOENEMENDE EISEN AAN GEMEENTELIJKE TAKEN 

Zowel het Rijk als de burger stellen steeds meer eisen aan de kwaliteit van de gemeente. 
Dit geldt met name voor processen op het gebied van burgerzaken, vergunningverlening 
en handhaving. Ook wordt steeds vaker getoetst of de gemeenten haar opgaven naar de 
eisen van de tijd en de wetgever realiseren. Benchmarks maken kwaliteitsverschillen 
steeds beter inzichtelijk voor burgers en bestuurders. Op het vlak van gegevensvergaring 
en -beheer zijn en worden veel nieuwe producten gevraagd van de gemeente. 
Tegelijkertijd wordt van de gemeente verwacht dat zij de frontoffice voor alle 
overheidsdiensten zijn en fors investeren in klantgerichtheid. 

Ook de wensen en behoeften van burgers ten aanzien van de dienstverlening door de 
gemeente veranderen. Er is steeds meer behoefte aan flexibele openingstijden en aan 
plaats- en tijdonafhankelijke dienstveriening, terwijl de toegenomen mobiliteit het mogelijk 
maakt om loketten voor weinig voorkomende zaken te concentreren. Ook verwachten 
burgers van de gemeente dat processen meer geautomatiseerd, gebruikersvriendelijker, 
efficienter, controleerbaarder en minder foutgevoelig worden georganiseerd. De 
informalisering van de maatschappij leidt tot mondiger burgers, die van de gemeente 
uitleg en ruimte voor inbreng verwachten Dit stelt eisen aan processen en competenties 
in de gemeentelijke organisatie. 

De ontwikkelingen op ICT gebied maken een andere bedrijfsvoering mogelijk, maar 
daarmee ook nodig, bij voorbeeld op het terrein van belastingen. Door technologische 
innovaties kunnen backoffice taken anders worden georganiseerd, waarbij fysieke 
nabijheid tot de frontoffice nauwelijks meer relevant is en waarbij steeds betere 
mogelijkheden ontstaan om schaalvoordelen in de basisprocessen te combineren met 
maatwerk in deelprocessen 

Ook de (gewenste) verhouding tussen gemeente en burgers verandert. De actieve 
participerende houding die de overheid van burgers vraagt, verlangt ook een andere 
houding en werkwijze van de gemeente Openheid, vertrouwen en coöperatie zijn daarin 
sleutelwoorden. 

De hier beschreven zaken zijn deel van een voortgaand ontwikkelingsproces. Om in dat 
proces bij te blijven heeft de gemeente innovatiekracht in de eigen organisatie nodig en 
een organisatievorm waarin zij flexibel kan schakelen tussen schalen, maar ook een 
goede voeling met haar burgers 

4.2. DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING 

Eemnes is een relatief jonge gemeente. Op dit moment vormt vergrijzing nog geen directe 
opgave voor Eemnes, maar we voorzien dat dit op termijn zeker een belangrijke 
ontwikkeling wordt die met name eisen zal stellen aan het voorzieningenniveau in 
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Eemnes. Vooralsnog heeft Eemnes 6iet te maken met krimp en ook in de regio wordt 
geen krimp verwacht. De woningbou iwplanning van Eemnes gaat uit van een bescheiden 
aantal van 30 nieuwe woningen per jaar. Op de middellange termijn is de verwachting dat 
de bevolkingsomvang niet substantieel zal groeien of dalen. 

4.3. DECENTRALISATIE VAN OVERHEIDSTAKEN 

Op rijksniveau is er een krachtig strern om de overheid in al zijn lagen af te slanken, 
gedreven door financiële impulsen, Maar vooral ook door ideologische motieven De 
overheid kiest een bescheidener rol;imaatschappelijke verantwoordelijkheden worden 
meer en meer bij de burgers zelf tertiggelegd. 

De burger ontmoet de overfieid vooral via de gemeente. "Den Haag" is voor de 
gemiddelde burger een abstract begrip. De gemeente is de eerste overheid die met 
concrete invulling van regels, verordéningen, (on)mogelijkheden inzake de ruimtelijke 
omgeving en de woonsituatie de kaders van de burger aangeeft. 

Vanuit de gedachte dat het effectiever en efficiënter is om het beleid lokaal, dichtbij de 
burger te organiseren is de tendens 6ar decentralisatie van taken al enige tijd geleden 
ingezet. Gemeenten hebben op dive irse taken, zoals de Wwb en de Wmo, bewezen dat dit 
een terechte keuze is geweest. De cdnsequentie van dit denken is dat er steeds meer 
taken van rijksniveau naar gemeentélijk niveau worden overgeheveld Die overheveling 
voltrekt zich op meerdere niveaus. De positie van de burgemeester als gezagshandhaver, 
en vooral in preventieve zin, is versterkt. Gemeenten krijgen steeds meer taken en 
verantwoordelijkheden. Actueel zijn de decentralisaties op het terrein van jeugdzorg, 
Awbz en "onderkant" van de arbeidsMarkt. De functies dagbesteding en begeleiding 
worden uit de Awbz gehaald en korn len daardoor de facto over naar de WMO. Tevens 
worden alle taken op het gebied vanIde jeugdzorg overgeheveld naar de gemeenten en 
wordt de gemeente via de regeling Werken naar Vermogen verantwoordelijk voor een 
grotere groep mensen met een afstaki tot de arbeidsmarkt 

Vanuit het belang van de burger een;goede ontwikkeling, die echter wel de vraag oproept 
of wij nu en in de voorziene toekomst in staat zijn deze functies op een kwalitatief goede 
en voor onze burgers aanvaardbare wijze in te vullen 

Bij de decentralisatie van taken naar'gemeenten gaat het doorgaans niet om taken die de 
gemeente solistisch kan of zou moeten uitvoeren, maar om opgaven waarbij verschillende 
ketenpartners een rol spelen SteedS meer moet in complexe, gemeentegrenzen 
overstijgende ketens en netwerken worden gewerkt en gedacht. Een integrale benadehng 
van beleidsopgaven vraagt niet alleen om beleidsgrensoverstijgend werken binnen de 
gemeente, maar ook samenwerking met relevante ketenpartners Ketenpartners die 
steeds vaker zelf op een andere, grotere schaal opereren dan die van de gemeente. Dit 
stelt steeds hogere eisen aan de organisatievermogens van gemeenten 
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4.4. GEMEENTEN AAN ZET 

In de afgelopen perioden is door het Rijk en de VNG ervoor gekozen om waar mogelijk de 
gemeenten zelf aan zet te laten bij het zoeken en realiseren van samenwerking. Dat is 
echter een behoorlijke opgave op zich, die een extra wissel trekt op de ambtelijke 
organisatie. Een van de meest lastige aspecten voor gemeenten is het zoeken van een 
optimaal evenwicht tussen het organiseren van samenwerking op de optimale schaal voor 
de betreffende opgave en het hanteerbaar houden van het aantal samenwerkings-
verbanden waarin de gemeente participeert. 

Bij de decentralisatie van taken vanuit het Rijk is overigens niet altijd sprake van volledige 
vrijheid van gemeenten in de wijze waarop zij de nieuwe taken lokaal invullen en 
organiseren. Het Rijk houdt daarbij de mogelijkheid in te grijpen en bepaalde vormen op te 
leggen. Voorbeelden zijn de bemoeienis van het Rijk met de RUD-vorming en de 
uitvoeringsregels voor de Wmo Naar verwachting zal de gemeentelijke autonomie ook bij 
de nieuwe decentralisatiedossiers (Jeugdzorg en Werken naar Vermogen) begrensd zijn. 
De ruimte voor lokaal maatwerk wordt daardoor beperkt, maar het maakt verregaande 
samenwerking met andere gemeenten op deze taken gemakkelijker en aantrekkelijker. 

4.5. FINANCIELE TAAKSTELLINGEN 

Sinds 2008 hebben gemeenten in toenemende mate te maken gekregen met de gevolgen 
van de financiële en economische crisis. De financiele taakstellingen waarmee iedere 
gemeente wordt geconfronteerd leggen een extra druk op de realisatiekracht van 
gemeente. Dat geldt ook voor Eemnes, dat een forse bezuinigingstaakstelling kent voor 
de jaren tot en met 2014. De gemeente zal meer moeten doen met minder geld, want ook 
voor de nieuwe gedecentraliseerde taken worden door het Rijk op voorhand forse 
efficiencykortingen toegepast. De sanering van het aantal specifieke uitkeríngen wordt 
voortgezet Voor het Gemeentefonds en het Provinciefonds wordt, met inachtneming van 
reeds gemaakte afspraken, het uitgangspunt 'trap op, trap af weer ingevoerd. 

4.6. VERNIEUWING BESTUURLIJKE INRICHTING VAN NEDERLAND 

In de komende jaren worden forse veranderingen verwacht in de bestuurlijke inrichting 
van Nederland. Er is veel discussie over mogelijkheden om het openbaar bestuur beter en 
efficienter te organiseren. 

Het kabinet-Rutte stuurt op bestuurlijke hervormingen vanuit de principes van eenduidige 
verantwoordelijkheden gaat erover of niet') en uitvoeringskracht ('je levert tijdig'). Doel 
is te komen tot een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid, die kan functioneren 
met minder belastinggeld , minder ambtenaren, minder regels en minder bestuurders Rijk, 
provincies, gemeenten en waterschappen beperken zich tot hun kerntaken De kerntaken 
van provincies liggen op de gebieden ruimte, economie en natuur. Taken van het bestuur 
worden op een zo dicht mogelijk bij de burger gelegen niveau gelegd. Per terrein zijn ten 
hoogste twee bestuurslagen betrokken bij hetzelfde onderwerp. 
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4.6.1. SCHAALVERGROTING EN SAMENWERKING GEMEENTEN 

Het huidige kabinet kiest ervoor gemeentelijke herindelingen van onderaf tot stand te 
Iaten komen De provincie heeft een lactieve rol bij de oplossing van bestuurlijke en 
financible knelpunten. De WGR+ en Ideelgemeenten c q. deelgemeenteraden worden 
afgeschaft.

. .1 Taakdifferentiatie op gemeentelijk nweau wordt vaker mogelijk gemaakt. Het ziet ernaar 
uit dat in het Bestuursakkoord tussen, Rijk en VNG dat in het voorjaar van 2011 wordt 
verwacht, voor het eerst ruimte wordt gecreeerd voor differentiatie van taken tussen 
gemeenten. Naar verwachting zal deldifferentiatie niet door het Rijk warden bepaald, 
maar zal gemeenten de ruimte warden gegeven om zelf tot effectieve en efficiënte 
samenwerking te komen rond de taken die men niet alleen kan oppakken. Het overdragen 
of uitbesteden van taken aan andere. emeenten of zelfs een provincie is daarbij een te 
overwegen mogelijkheid. 

4.6.2. TOEKOMST PROVINCIES ENI/VATERSCHAPPEN 

De rol van de provincies staat ter diseussie, evenals die van de waterschappen Over 
opschaling van beide wordt op verschillende niveaus gesproken. In het bestuursakkoord 
tussen Rijk, gemeenten en waterschappen is gesteld dat schaalvergroting bij de 
waterschappen niet van bovenaf zal worden opgelegd. Verwacht wordt dat dit ook het 
uitgangspunt voor de arovincies zal zijn. Er is echter al sprake van diverse verkenningen, 
zowel tussen waterschappen als tussén provincies om tot intensivering van samenwerking 
of tot fusies te komen. Het Waterschap Vallei en Eem zal fuseren met Waterschap Veluwe 
per 1 januari 2013. De provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland hebben 
aangegeven de vorming van eën Ra+zistadprovincie te willen verkennen. Voor Eemnes 
zou dit een gunstige ontwikkeling zijn', waardoor wij in het centrum van de nieuwe 
provincie zouden komen. 

Het Rijk heeft zich positief uitgesproken over een opschaling van het provinciaal bestuur 
in de Randstad (Noord-Holland, ZuidiHolland, Utrecht en Flevoland), ook om nieuwe 
bestuurlijke hulpstructuren te voorkomen Het kabinet heeft voorts aangekondigd met 
voorstellen te zullen komen om bevoégdheden op het gebied van vervoer en 
infrastructuur van Rijk, provincies, regio's en gemeenten in de Randstad over te dragen 
aan een te vormen infrastructuurautoriteit. 

4.6.3. REORGANISATIE POLITIE 

Ook de organisatie van de politie wordt aangepakt. De 25 politiekorpsen gaan op in de 
nationale politie, waar alle veiligheidsregio's onder zullen vallen. Het korps wordt 
opgedeeld in 10 regionale eenheden, i waarvan de grenzen overeenkomen met die van de 
nieuwe arrondissementen. In de nieuwe situatie wordt Gooi- en Vechtstreek toegevoegd 
aan het arrondissement Midden Nederland, dat verder bestaat uit Utrecht en Flevoland. 
De BEL-combinatie heeft te maken met twee veiligheidsregio's: Gooi- en Vechtstreek voor 
Blaricum en Laren en Utrecht voor Eemnes. In de nieuwe situatie vallen die beide 
veiligheidsregio's dus ander dezelfde regionale eenheid van de politie en onder het zelfde 
arrondissement. Voor zover de BEL-gemeenten last ondervinden van het feit dat zij met 
twee veiligheidsregio's te maken hebben, zou deze nieuwe situatie daarin verbetering 
kunnen brengen. 
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5. TOEKOMST ORIËNTATIE: DOORONTWIKKELING 
SAMENWERKING IN HET LICHT VAN RELEVANTE 

ONTWIKKELINGEN 

5.1. NIEUWE VRAGEN ROND SAMENWERKING ALS GEVOLG VAN 

ONTWIKKELINGEN 

De ontwikkelingen die in paragraaf 4 zijn beschreven brengen een aantal vragen en 
opgaven met zich mee voor Eemnes. Er is sprake van een verzwaring en uitbreiding van 
de inhoudelijke taken van de gemeente, en tevens van een zwaardere financiële opgave 
Tegelijkertijd wordt ook de rol van de gemeente als eerste overheid, dicht bij de burger, 
versterkt en wordt van de gemeente verwacht dat zij een nieuwe verhouding vindt tot haar 
burgers samenwerkend, faciliterend en regisserend. Tot slot is sprake van veel dynamiek 
in de bestuurlijke context, waar een opschaling van de provincies wordt verkend, waar de 
RUD-vorming consequenties kan hebben voor de toekomstbestendigheid van het 
Servicebureau en waar andere gemeenten nieuwe samenwerkingsverbanden vormen 
waartoe de BEL-Combinatie haar positie moet bepalen. 

De belangrijke opgaven ten aanzien van de doorontwikkeling van de 
samenwerkingsverbanden van Eemnes zijn 
• Effectieve aanpak van nieuwe (gedecentraliseerde) taken, 
• Kostenbeheersing en kostenreductie; 
• Hanteren en benutten van veranderingen in de bestuurlijke omgeving. 

Deze opgaven hebben een sterke onderlinge samenhang In de volgende paragrafen 
werken wij die nader uit 

5.2. SAMENWERKINGSVRAAGSTUKKEN ROND GEDECENTRALISEERDE TAKEN 

Ten aanzien van de nieuwe taken van de gemeente dienen zich een aantal vragen aan: 
• Voldoen de huidige samenwerkingsverbanden van Eemnes om de nieuwe 

gedecentraliseerde taken te kunnen oppakken? Zijn de schaal, de kwaliteit en de 
congruentie van de samenwerkingsverbanden daarvoor adequaat? 

• Is Eemnes in staat om de gewenste en noodzakelijke samenwerking met 
maatschappelijke (keten)partners vorm en inhoud te geven via de huidige 
samenwerkingsverbanden? 

• Kan Eemnes geloofwaardig en uitnodigend gestalte geven aan haar regierol via de 
samenwerkingsverbanden waarin zij deelneemt? 

• Kan Eemnes de huidige en nieuwe taken en ambities (blijven) realiseren binnen de 
daarvoor beschikbare budgetten? Wordt met de huidige samenwerkingsverbanden 
optimale e fficiency bereikt of is daarvoor verdergaande schaalvergroting nodig? 
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Ten aanzien van de taken die in de BEL-combinatie zijn belegd kan uitbreiding nodig 
blijken om in positie te blijven en de opgaven aan te blijven kunnen Wij staan open voor 
mogelijkheden om de samenwerking ! in de BEL-combinatie te verbreden of te verdiepen. 
Samen met Laren en Blancum zullen wij alert zijn op kansen die zich daartoe voordoen. 
Het samenwerkingsmodel dat in de BEL-combinatie is gekozen maakt het mogelijk dat 
andere gemeenten aansluiten of dat nieuwe taken in de BEL-combinatie worden 
ondergebracht. 

Deze vragen zijn met name actueel ten aanzien van de RUD-vorming en de nieuwe taken 
en verantwoordelijkheden op het terrein van dagbesteding en de onderkant van de 
arbeidsmarkt. 

5.2.1. CONSEQUENTIES RUD-VORMING VOOR OVERIGE SAMENWERKINGEN 

Zoals beschreven in paragraaf 3.2 3. heeft Eemnes de uitvoering van haar taken op het 
terrein van milieu en Wmo belegd bijj het Servicebureau Gemeenten. De milieutaken 
vallen onder de nog te vormen RUD. Op dit moment is nog niet duidelijk op welke schaal 
de RUD gevormd gaat worden. Indien wordt gekozen om de RUD te organiseren op de 
schaal van het huidige Servicebureati Gemeenten, met eventueel een of enkele nieuwe 
deelnemers, dan worden de positie en realisatiekracht van het Servicebureau versterkt 
ten opzichte van de huidige situatie. 6at geldt zeker wanneer de Gooi en Vechtstreek 
hierbij zou aansluiten, hetgeen nu wordt.verkend 

Wordt gekozen voor realisatie van een RUD op Utrechtse schaal - hetgeen op zich 
efficiencyvoordelen biedt - dan betekent dit dat een deel van de huidige taken uit het 
Servicebureau wordt gelicht, en dient zich de vraag aan of het Servicebureau met de 
resterende (Wmo) taken voldoende schaalgrootte en realisatiekracht behoudt. 
Eemnes heeft geen uitgesproken voorkeur ten aanzien van de uitkomst van de discussie 
over de RUD-vorming Wel letten wij alert op de eventuele gevolgen voor het 
Servicebureau Gemeenten en zullen vij actief meedenken om zo nodig nieuwe vormen te 
vinden waarin de effectiviteit, kwaliteit ;I en efficiëntie van de Wmo-taken die het 
Servicebureau verricht behouden kunnen worden. 

5.2.2. CONSEQUENTIES DECENTRAL1SATIES ZORG VOOR KWETSBAARSTEN 

Met de decentralisaties op het terrein Van de Awbz, de jeugdzorg en de 'onderkant van de 
arbeidsmarkt', worden gemeenten in feite integraal verantwoordelijkheid voor de opvang, 
ondersteuning en participatie van de kwetsbaarsten in de samenleving. Van gemeenten 
wordt ook verwacht dat zij die verantwoordelijkheid veel meer integraal weten op te 
pakken dan voorheen het geval was, tiij voorbeeld door bundelingen en nieuwe 
crossovers tussen sociale werkvoorziening, dagbesteding en Wmo. Ook wordt van 
gemeenten verwacht dat zij de kracht Van de burger en zijn directe omgeving daarbij 
weten te mobiliseren. Vooruitlopend op het welslagen van deze opgave worden bij de 
decentralisatie van deze taken al substantiële efficiencykortingen ingeboekt. 

Eemnes heeft de betreffende taken opt dit moment uitbesteed aan vier verschillende 
samenwerkingsverbanden , een deel ‘./ r1 de taken, met name rond jeugd en Wmo-beleid, 
wordt in de BEL-combinatie verricht, d ie taken op het terrein van Sociale Zaken worden in 
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HBEL verricht; de Wsw-uitvoering is belegd bij de Tomingroep en een deel van de Wmo-
taken is belegd bij het Servicebureau Gemeenten. 

Het is een serieuze vraag of Eemnes met deze verspreiding van taken in staat zal zijn om 
de veronderstelde en noodzakelijke integraliteit en efficiency te realiseren in de uitvoering 
van haar taken voor de kwetsbaarsten in de samenleving In de komende tijd is dit een 
punt van aandacht, dat aanleiding kan zijn voor een aantal herschikkingen in 
samenwerkingsverbanden. 
Tegelijkertijd moet echter ter relativering worden opgemerkt dat Eemnes daar niet alleen 
in staat. Vrijwel alle gemeenten worstelen met de vraag hoe zij deze taken goed kunnen 
organiseren en hebben op dit moment de taken verspreid over meerdere uitvoerende 
partijen en afdelingen. Eemnes heeft daarin het voordeel dat zij als smalle 
regieorganisatie relatief beweeglijk is om nieuwe keuzes en verbindingen te maken. 

5.3. FLEXIBEL INSPELEN OP VERANDERINGEN BESTUURLIJKE OMGEVING 

De mogelijke bestuudijke opschaling van de provincies biedt voor Eemnes in principe 
eerder kansen dan bedreigingen, mits er voldoende rekening gehouden wordt met de 
belangen van alle betrokken gemeenten. Het is echter nog maar de vraag over welke 
provincie of provincies het gaat. De gemeenten staan open voor een discussie over de 
Noordvleugelvariant waar Utrecht, Noord Holland en Flevoland bij betrokken zijn 
Het gebied dat de Noordvleugel omvat kent voor de komende decennia een groeiopgave. 
Met de Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht 2015 — 2030 is de koers ten aanzien van 
de verstedelijkingsopgave vastgelegd. Dit houdt ook verband met het gemeenschappelijk 
belang van de kwaliteit van de infrastructuur, het binnenstedelijk duurzaam en intensief 
ruimtegebruik en het open houden van de groenblauwe structuur buiten het stedelijk 
gebied Bestuurlijke opschaling biedt Eemnes met name kansen en voordelen op de 
terreinen infrastructuur, mobiliteit en economie. Bestuurlijke opschaling kan leiden tot een 
vermindering van de 'bestuurlijke drukte'. Een ander voordeel bij opschaling is dat de 
BEL-gemeenten in één provincie komen te liggen. 
In principe zal een samenvoeging of nauwere samenwerking tussen Utrecht en Noord-
Holland niet direct gevolgen hebben voor de samenwerkingsverbanden waarin Eemnes 
participeert. 

Andere veranderingen in de bestuurlijke omgeving van Eemnes betreffen de 
veranderingen in samenwerkingen tussen andere gemeenten. De bestaande 
samenwerkingsverbanden zijn voortdurend in beweging , en een aantal gemeenten die tot 
nog toe niet of nauwelijks daarin participeerden beginnen aansluiting te zoeken. Het is 
van belang deze ontwikkelingen alert te volgen, om de kansen en eventuele bedreigingen 
die daarmee ontstaan voor de samenwerkingsverbanden waarin Eemnes participeert te 
onderkennen en daarop in te kunnen spelen. Onze primaire oriëntatie daarbij is op de 
BEL-Combinatie, die onze eigen organisatie is. Het BEL-model leent zich ervoor om 
desgewenst te verbreden of te verdiepen. Uiteindelijk echter is adequate roivervulling 
voor burger leidend. Wij houden daarom een open blik en waar mogelijk warme relaties 
richting andere gemeenten en samenwerkingsverbanden 
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6 CONCLUSIE 

Eemnes heeft op dit moment alle taken waarvoor haar eigen schaal niet toereikend is 
adequaat belegd. De samenwerkingverbanden waarin Eemnes participeert functioneren 
in het algemeen naar tevredenheid. De BEL-combinatie is voor Eemnes de eigen 
organisatie. Gezien de ontwikkelingeh en de nieuwe taken die op de gemeenten afkomen 
houden wij er rekening mee dat verdére opschaling nodig kan zijn in de vorm van 
verbreding of verdieping van de samenwerking. De BEL-combinatie leent zich daar 
principe voor. Herindeling wordt door ons niet als reële optie gezien. 

Veranderingen in de bestuurlijke omgeving van Eemnes , zowel ten aanzien van 
eventuele schaalvergroting of samenvoeging van de provincies als ten aanzien van de 
vorming en doorontwikkeling van saMenwerkingsverbanden door andere gemeenten, 
bepalen mede het speelveld voor EeMnes. Het is van belang dat Eemnes goed 
geMformeerd is en blijft over de ontwil kkelingen en voornemens bij andere overheden en 
daar verstandig op inspeelt Om in dat proces bij te blijven heeft de gemeente 

1 innovatiekracht in de eigen organisati e nodig en een organisatievorm waarin zij flexibel 
kan schakelen tussen schalen, maar ook een goede voeling met haar burgers. 

In het najaar zal naar verwachting meer duidelijk zijn over de ontwikkelingen in de 
bestuurlijke context en kan een strategie voor de komende jaren worden uitgewerkt. Wij 
zullen hiertoe in het najaar van 2011 binnen Eemnes en met onze strategische partners 
het gesprek aangaan. 
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BULAGE 1: OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN GEMEENTE EEMNES 

In deze bijlage wordt een beknopt overzicht gegeven van de verbonden partijen van de 
gemeente. dat wil zeggen de partijen waarin Eemnes formeel bestuurlijke en/of financiële 
belangen heeft. Voor een uitgebreider overzicht wordt verwezen naar de betreffende 
paragraaf in de gemeentebegrotmg. 

naam Vestigings- 
plaats

betrokkenen Doel 

1 BEL Combinalle Eemnes Blancum, Laren en 
Eemnes

Doelmatige, kwalitatief goede. 
efficiente en controleerbare uitvoering 
van door dee1nemers opgedragen 
taken. 

2 Serviceoureau 
gemeenten

Amersfoort Amersfoort. Baarn. 
Bunschoten, Eemnes, 
Leusden, Soest, 
Woudenberg

Doelmatige. kwalitatief goede. 
efficiënte en controleerbare uitvoering 
van door deelnemenee gemeenten 
opgedragen taken op het gebied van 
milieu en WMO 

3 Bureau Regio 
Amersfoort

Amersfoort Behartiging van belangen met 
regionaal karakter ten behoeve van 
evenwichtige ontwikkeling 

4 GGD Midden- 
Nederland

Amersfoort / 
Zeist

28 Utrechtse 
gemeenten (Utrecht 
heeft eigen GGD)

Belangenbehartiging op gebied OGZ, 
ultvoenng basistaken en keuzetaken 

5 Veiligheldsregio 
Utrecht

Utrecht 29 Utrechtse 
gemeenten

—.I

Realiseren van gelijkwaardig 
kwaliteitsniveau van beheersing 
rampen en crises 

6 Vitens Utrecht Gemeenten en 
provinces in Vitens' 
verzorgingsgebied

Exploitatie drinkwaterbedrilf 

7 Stichting 
Grootschalige 
Basiskaart Utrecht

Utrecht Alle Utrechtse 
gemeenten via VNG 
Utrecht

Beheersstichting ten behoeve van 
instandhouding, bijhouden en 
exploiteren van GBKN voor Utrecht 

8 Welstand en 
Monumenten Midden 
Nederland

Bunnik 24 gemeenten, 
verdeeld over 6 regio's. 
Eemnes, Bunschoten. 
Baarn en De Bill 
vormen 1 regio

Advisering gemeenten met betrekking 
tot instandhouding en bevordenng 
welstand, monumenten en ruimtelijke 
kwaliteit 

9 Archief Eemland Amersfoorl Amersfoort, Baarn, 
Eemnes. Leusden, 
Renswoude, Soest, 
Woudenberg en 
waterschap Vallei&Eem

Bewaring van archiefbescheiden 
ouder dan 20 jaar, volgens Archiefwet 

10 Werkvoorzieningschap 
Gooi- en Vechtstreek 
Tomingroep

Hilversum De 9 gemeenten in 
Goof- en Vechtstreek, 
Almere en Eemnes

GR verantwoordelijk voor volleCige 
uitvoering Wsw 

11 Afvalverwijdering 
Utrecht (AVU)

Utrecht Alle Utrechtse 
gemeenten

Doelmatige en milieuhygiënisch 
verantwoorde stunng en uitvoering 
afvalstoffenbeleid in provincie Utrecht 

12 Samenwerking 
Usselmeergebled 
(SAM1J)

Lelystad Provinces en 
gemeenten rond 
Usselmeer, 
Markermeer . Umeer. 
Gouwzee, Randmeren 
en Zwartemeer

Realiseren gelijkwaardig kwaliteits-
niveau van beheersing van rampen en 
cnses door bovenregionale 
bestuurlijke en operationele 
afstemming en samenwerking 

13 Sociale Zaken HBEL Huizen Huizen, Blaricum, 
Eemnes en Laren

Doelmatige, kwalitatief goede. 
efficente en controleerbare uitvoering
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van door deelnemende gemeenten 
opgedragen taken op het gebied van 
sociale zaken. 

14 Regionaal Bureau 
Leertingzaken

Hilversum Gemeenten in Gooi- en 
Vechtstreek + Eemnes

Doelmatige, kwalitatief goede. 
efficiente en controleerbare uitvoering 
van door deelnemende gemeenten 
opgedragen taken op het gebied van 
leerplicht
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Geacht college, 

In uw brief dd. 26 april 2013 heeft u ons verzocht u voor 1 juli in kennis te stellen van onze zienswijze op 
het advies van de heer Winsemius over de bestuurlijke organisatie in Gooi en Vechtstreek. U zult deze 
zienswijze betrekken bij de opstelling van tm advies aan de minister van BZK over de bestuurlijke 
toekomst van Gooi en Vechtstreek. 

Als bijlage trefl Li het door ons vastgestelde position paper aan. De door u gevraagde zienswijze is hierin 
als volgt vemoord. 

Wij willen er aan bijdragen te bereiken dat de gemeenten in de gehele regio Gooi en Vechtstreek in de 
komende tien jaar goed zijn toegerust voor het uitvoeren van hun taken. Dat betekent dat zij een effectief 
en transparant bestuur en een efficiënte en kwalitatief goed toegeruste organisatie hebben. Zij kunnen een 
goed maatschappel ij k voorzieningenniveau in stand houden, goede bereikbaarheid en infrastructuur 
verzorgen en natuur- en milieu beschermen. Zij kunnen goede dienstverlening aan hun burgers en 
bedrijven aanbieden. Zij kunnen goede onderlinge relaties onderhouden met omliggende grote gemeenten 
Amsterdam. Utrecht. Almere en Amersfoort en z ij kunnen, samen met de genoemde gemeenten, goede 
relaties met hogere overheden en relevante externe part ijen onderhouden. 

Wij kunnen de wensel ij ke verbetering niet eigenstandig realiseren. Wij zijn daarin partij naast veel andere. 
We kunnen niet meer en niet minder — in onze contacten met de regiogemeenten het gezamenlijk 
realiseren ervan bepleiten en onze bijdrage eraan leveren. Wij zul len hierover langs twee !Often overleg 
met de regiogemeenten voeren. 
Als eerste willen we samenwerking blijven ontwikkelen vanuit de inhoud. De kernvragen daarbij zijn 
welke taken de gemeenten beter gezamenlijk kunnen uitvoeren en waarvoor samenwerkingsconstructies 
een oplossing kunnen bieden. Die constructies moeten altijd een juridische basis hebben omdat niet 
vrijblijvende samenwerking vraagt om het borgen van bestuur, kaderstelling en controle. Bij de 
vormgeving zal dan ook aandacht moeten zijn voor een goede balans in de verantwoordelijkheden van 
colleges (wethouders) en raden. 
Ten tweede willen we in de regio een zo groot mogelijke bestuurskracht helpen realiseren. Dat kan door 
getneentelijke herindeling. I loe eroter de gemeenten, hoe beter hun organisatie en hun bestuurskracht. Hoe 
kleiner het aantal gemeenten. hoe minder verlies aan bestuurl ij ke efficiency. Hoe minder 
samenwerkingsverbanden. hoe sterker de democratische legitimering. Het betekent ook dat er voor andere 
overheden , organisaties en het bedr ij fsleven minder bestuurl ij k aanspreekpunten in de regio komen. wat 
transparantie en daadkracht bevordert. Het bevordert ook het maken van een vuist.
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Deze twee lijnen blijven wat ons betreft met elkaar verbonden. Alle samenwerkingsrelaties, inclusief het 
gewest, kunnen uiteindelijk worden herijkt op basis van het eindbeeld van de beoogde herindeling. 

Samenwerking tussen te kleine en grote gemeenten heeft voor de kleine gemeenten vooral de functie dat 
het de beperkingen en de kwetsbaarheid van de eigen organisatie op deelterreinen kan ondervangen. Daar 
staat tegenover dat dit een inspanning van de grote gemeenten vergt. Als deze inspanning leidt tot uitstel 
van een voor een kleine gemeente uiteindelijk toch noodzakelijke fusie, dan is het veel effectiever en 
uiteindelijk ook veel goedkoper eerst te bepalen welke fusies er op termijn gaan plaatsvinden en dan de 
samenwerkingsrelaties te schoeien op de leest van die beoogde fusies. In dat geval versnelt de 
samenwerking de beoogde fusie en bevordert de beoogde fusie de samenwerking en snijdt het mes aan 
twee kanten. Dat voorkomt dat samenwerking de noodzakelijke fusie vertraagt en dat onduidelijkheid over 
fusie de vormgeving van samenwerkingsverbanden bemoeilijkt. 

De heer Winsemius adviseert als eerste en minimale slap verzwaarde coördinatie bij belangenbehartiging 
en regie. Daarnaast adviseert hij tot herindeling te komen. Die twee stappen liggen in elkaars verlengde. 
Binnen de regio gaat het om het versterken van de regie / het maken van een vuist met doorzettingsmacht 
op specifieke thema's. 
Hiernaast zal de provincie met de gemeenten een discussie over bestuurlijke samenwerking voeren. Ons 
standpunt daarin is dat de regio gebaat is met herindeling. Dat betekent dat wij (conform het advies van 
Winsemius aan de genleenten Hilversum, Huizen en Bussum) de bereidheid uitspreken in die herindeling 
te zijn betrokken. In onze contacten met de regiogemeenten zullen wij de mogel ij kheden voor fusie dan 
ook verkennen. 
Perspectief op gemeentelijke herindeling versterkt naar onze mening de 1(. ns op een goede inrichting van 
de verzwaarde coördinatie. Maar de verzwaarde coördinatie is, zoals de heer Winsemins aangeeft, geen 
alternatief voor herindeling. 

Onze reactie op het rapport Winsemius is dan ook als volgt. 

Wij onderschrijven de analyse van clé heer Winsemius en zullen met de regiogemeenten en de provincie 
Noord-Holland werken aan de uitvoering van zijn aanbevelingen. Wij onderschrijven ook de door de heer 
Winsemius vastgestelde urgentie die wordt onderstreept door het tijdpad van de provincie en de minister 
van BZK. Het vraagstuk van de bestimrlijke samenwerking en de herindeling van onze regio lost zich niet 
zelf*op en wordt de komende jaren alleen maar meer urgent. De discussie sleept reeds lange jaren en 
vraagt bestuurlijk handelen van de gemeenten. Dat begint bij het uitspreken van heldere opvattin gen. In dit 
position paper doen wij dat. 

Tussen gemeenten, provincie en rijk bestaat een wederzijds geaccepteerde rolverdeling bij samenwerking 
en herindeling. Een gedeeld beginsel is dat de best begaanbare weg die is waarbij het initiatief van 
onderop komt en dus door de gemeenten wordt genomen. Als de gemeenten dat doen, dan is de rol van 
rijk en provincie faciliterend en ondersteunend. Als de gemeenten dat niet doen, dan hebben provincie 
rijk in beginsel mogelijkheden meersturend op te treden. Bij voortdurend ontbreken van gemeentelijk 
initiatief zou daarvoor gekozen kunnen worden om een patstelling te doorbreken. In dat geval zou daar 
een evident gebrek aan regie in de regio aan ten grondslag liggen. Wij willen niet dat het zover moet 
komen en willen daarom samen met de regiogemeenten een proces volgen waarbij de regie bij de 
gemeenten blijft en wij daadwerkelijk vordering maken. Daarom willen wij met de regiogemeenten in 
gesprek om te verkennen en te bezien hoe de meningen en standpunten liggen. 

De uitbreiding van het gemeentel ij k takenpakket als gevolg van de decentralisaties vraagt versterking van 
de bestuurskracht, feitelijk van alle gemeenten in onze regio. Dat betekent dat hij voorkeur alle gemeenten 
hierin mee zullen gaan en helderheid moeten bieden voor wat betreft de keuzen die zij daarin willen 
maken. Dat geldt dus ook voor ons. 

Wij zijn voorstander van samenwerking met de regiogemeenten. Ongetwijfeld wordt de noodzaak daartoe 
in de komende periode steeds groter.	illen de samenwerking dan ook zeker stimuleren en verder 

. uitbouwen. Maar uiteindelijk leidt dit tot een steeds ondoorzichtiger wirwar van bestuurlijke 
besluitvormingsprocessen waarin de kaderstelling en controle door de democratisch gekozen 
gemeenteraden steeds moeilijker wordt. Ook de colleges komen in een steeds lastiger positie omdat 
efficiënt en integraal bestuur erdoor wordt bemoeilijkt.
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Omdat de samenwerking niet vr ij blijvend kan zijn kunnen individuele gemeenten door meerderheden van 
andere gemeenten buitenspel worden gezet. Wij zien hierin een groot risico voor het goed functioneren 
van de lokale democratic. Het voorkomen van dit 'democratisch tekort is voor ons een zwaarwegend 
argument om samenwerking, nu deze in de komende periode steeds omvangrijker wordt. te laten 
uitmonden in fusie. Want fusie van gemeenten brengt ee r helderheid, niet alleen voor de bestuurders 
zelf. maar ook in de relatie tussen de bestuurders in deze regio en hun burgers. 
Samenwerking als duidelijk tussenstation op weg naar fusie heeft daarom onze voorkeur. Wat we niet 
willen is samenwerken gericht op uitstel van fusie. 

Hieruit volgt dat wij in de komende periode pang willen z ij n bij herindeling in onze regio en onze 
expertise en ons netwerk van centrumgemeente in dienst van de hele regio willen blijven stellen. Komt het 
tot herindelinu. dart houdt Hilversum daarbij altijd minimaal zijn huidige omvang (dus de Hilversumse 
Meent ). 

Wij z ijn ons er van bewust dat de gemeente Muiden in de komende periode, in afachting van 
herindeling, in cen b ij zondere positie verkeert en dat dit vraagt om een handreiking. W ij z ij n bereid 
Muiden waar mogel ij k en wenselijk in deze periode naar beste vermogen b ij te staan. Deze bereidheid 
geldt vanzelfsprekend ook voor andere gemeenten die de wens daartoe te kennen geven. 

I loogachtend. 

De gemeenteraad van Hilversum. 
De griffier.	 de voorzitter. 

K.E. Driehuijs	P.I. Broertjes
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Vooraf 
In deze notitie schetsen wij de positie van Hilversum in de regio en onze reactie op het advies 
van Pieter Winsemius. 

1. Inleiding 
Burgers zijn altijd het beste gediend met een zo goed mogelijk presterende gemeentelijke 
overheid. Die overheid moet staan voor goede dienstverlening, voor goede 
belangenbehartiging (een vuist kunnen maken als het nodig is) en vertegenwoordiging bij 
hogere overheden en voor goede maatschappelijke voorzieningen. En dat alles tegen zo laag 
mogelijke kosten. 
In de afgelopen jaren is in onze regio een toenemend besef gegroeid dat samenwerking tussen 
gemeenten noodzakelijk is om dit te bereiken. Inmiddels kunnen we terugkijken op vier 
initiatieven: 
- het opstellen van een strategische agenda; 
- het aanpassen van de gemeenschappelijke regeling voor het gewest; 
- een onderzoek naar vergaande ambtelijke samenwerking (shared service centre) en 
- een poging tot gemeentelijke herindeling. 
De poging tot herindeling en het onderzoek naar een shared service centre hebben niet tot 
enig resultaat geleid. De strategische agenda en de wijziging van de gemeenschappelijke 
regeling kennen wel een uitkomst, zij het een beperkte. 
De strategische agenda beoogt focus aan te brengen in de bestuurlijke samenwerking op 
inhoud. De gemeenschappelijke regeling moest die samenwerking juridisch borgen. 
Hier is een paradox ontstaan. Naarmate de strategische agenda meer inhoud leek te krijgen, 
ontstond het ongemakkelijk gevoel dat het onderbrengen van substantiéle inhoud in het 
gewest zou leiden tot onwenselijk geacht verlies aan autonomie van individuele gemeenten en 
tegelijk tot het ontstaan van een al even onwenselijk geachte regionale bestuurslaag. Dat 
leidde tot de vraag: 'wat nu?' Mede hieruit is het rapport-Winsemius voortgekomen. 

2. Ontwikkelingen in onze omgeving 
Maatschappelijke ontwikkelingen spelen zich steeds meer op regionale schaal af, op het niveau 
van Gooi en Vechtstreek en nog breder. De opgaven in ons gebied zijn groot. Ontwikkelingen 
stoppen niet bij de gemeentegrenzen. 
Het gaat om het nog sterker verankeren van de mediasector in Hilversum in relatie tot de 
media-activiteiten in de omliggende — soms concurrerende — steden in de noordvleugel van de 
Randstad, de zogenoemde Mediovalley. De media-industrie is voor de gehele regio van groot 
belang omdat veel mensen uit de regio in deze industrie werkzaam zijn en relatief dicht bij huis 
werken kunnen. Dit is ook een van de speerpunten van de noordvleugeleconomie die mag 
rekenen op belangstelling op nationaal niveau vanuit Den Haag en op Europees niveau vanuit 
Brussel.
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Het gaat ook om het handhaven en verbeteren van de bereikbaarheid over de weg en over het 
spoor, gegeven de toenemende mobiliteit zowel binnen de repo (zie de HOV-lijn) als naar en 
vanuit de omliggende noordvleugelsteden. Het is in ieders belang dat de gemeenten in deze 
regio goed bereikbaar zijn, niet alleen voor de hier gevestigde bedrijven maar ook voor de 
inwoners van deze regio die als forens in de regio werkzaam zijn en aan de andere kant voor 
de inkomende stroom aan mensen die Hilversum dagelijks aan doen. 

En het gaat niet in het minst om het behoud van ons woonmilieu en de landschappelijke 
kwaliteiten, zozeer gewaardeerd door de inwoners van Gooi en Vechtstreek maar die ook 
zwaar weegt als vestigingsfactor voor bedrijven. Tegelijk is er sprake van een voortdurende 
forse woningbouwopgave die in regionaal verband moet worden ingepast. We willen immers 
een betaalbare woning en een prettig leef- en woonklimaat kunnen bieden. 

Ook in het sociale domein worden de gemeenten in onze regio meer en meer voor 
omvangrijke en complexe opgaven gesteld. Zie de drie decentralisaties op het terrein van 
werk, WMO en jeugd, maar ook passend onderwijs als voorbeelden van nieuwe taken die op 
gemeenten afkomen. Taken die we zorgvuldig en goed willen invullen zodat mensen die zorg 
of aandacht nodig hebben dat ook kunnen krijgen. 

De gemeenten van Gooi en Vechtstreek liggen te midden van stedelijke concentraties van 
Amsterdam, Almere, Amersfoort, Utrecht en Schiphol/Haarlemmermeer. Deze ontwikkelen 
zich expansief. Dat is een complicerende factor bij bovengenoemde opgaven. Want de 
economie en de landschappelijke kwaliteit van de regio komen hierdoor in toenemende mate 
onder druk te staan. 
We hebben te maken met een omgeving die net zoals wij in beweging is en voor een deel met 
vergelijkbare vraagstukken te maken heeft. Daar moeten we dus mee in gesprek zijn en bij aan 
tafel zitten. We zien in de noordvleugel van de Randstad een steeds nauwere samenwerking 
ontstaan tussen de lokale, regionale en provinciale overheden. Zij hebben elkaar nodig om tot 
oplossingen te komen; juist op het gebied van wonen, economie, infrastructuur en landschap. 
We zien een overlegstructuur (bijv. MIRT) waarbij het rijk tot investeringsbeslissingen komt als 
uitkomst van overleg over door de noordvleugeloverheden gezamenlijk ingebrachte 
voorstellen (bv. de Gebiedsagenda NH/Flevoland/Utrecht). Die samenwerking met de 
overheden in de regio's Amsterdam en Utrecht is voor Gooi en Vechtstreek uitermate van 
belang, niet in het minst om waarborgen te scheppen voor behoud en versterking van ons 
groene woonklimaat, onze voorzieningen, van onze multimedia-economie en van de 
bereikbaarheid. De gemeenten in Gooi en Vechtstreek kunnen hun positie in dergelijk 
overleggen aanzienlijk verbeteren. 

3. Visie 
Tegen deze achtergrond en gelezen het rapport van Winsemius willen wij er aan bijdragen te 
bereiken dat de gemeenten in de gehele regio Gooi en Vechtstreek in de komende tien jaar 
goed zijn toegerust voor het uitvoeren van hun taken. Dat betekent dat zij een effectief en 
transparant bestuur en een efficiente en kwalitatief goed toegeruste organisatie hebben. Zij 
kunnen een goed maatschappelijk voorzieningenniveau in stand houden, goede 
bereikbaarheid en infrastructuur verzorgen en natuur- en milieu beschermen. Zij kunnen 
goede dienstverlening aan hun burgers en bedrijven aanbieden. Zij kunnen goede onderlinge 
relaties onderhouden met omliggende grote gemeenten Amsterdam, Utrecht, Almere en
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Amersfoort en zij kunnen, samen met de genoemde gemeenten, goede relaties met hogere 
overheden en relevante externe partijen onderhouden. 

4. Analyse 
Wat kunnen wij bijdragen om dit te bereiken? Bij de beantwoording van deze vraag laten wij 
ons leiden door de volgende analyse. 
In de inleiding scheven wij het al: de burgers zijn altijd het beste gediend met een zo goed 
mogelijk presterende gemeentelijke overheid. Die overheid moet staan voor goede 
dienstverlening, voor goede belangenbehartiging (een vuist kunnen maken als het nodig is) en 
vertegenwoordiging bij hogere overheden en voor goede maatschappelijke voorzieningen, en 
dat alles tegen zo laag mogelijke kosten. Met het oog op de toekomst speelt hier een 
schaalvraagstuk, zowel waar het kwaliteit, verminderde kwetsbaarheid als efficiency van 
bestuur en organisatie betreft. Gelet op de kleinschaligheid van onze regio en de mate waarin 
de burgers van onze regio aangewezen zijn op voorzieningen buiten de eigen 
gemeentegrenzen is een goede intergemeentelijke afstemming van direct belang voor hen 
allemaal. Het is daarom bepaald zo dat een vergaande samenwerking of fusie in het belang van 
de burger is. In de beleving van burgers wordt fusie vaak gekoppeld aan een mogelijk verlies 
van de identiteit van lokale gemeenschappen. Maar die identiteit kan wel degelijk 
gerespecteerd worden en behouden blijven, zoals Winsemius in zijn advies ook aangeeft. Bij 
de uitvoering en vormgeving kan daar veel aandacht aan worden gegeven. 

Goede voorbeelden van intergemeentelijke samenwerking met een direct zichtbaar belang 
voor de burgers in onze regio zijn de GAD, de regionale brandweer, de GGD, en het regionaal 
bureau leerlingzaken. Voor de burgers van alle gemeenten zijn dit logische en geaccepteerde 
vormen van samenwerking. Ongetwijfeld komen er in de komende jaren meer en meer, en die 
ontwikkelingen, allemaal feitelijk ten dienste van diezelfde burgers, willen we ook zeker 
stimuleren en verder uitbouwen. Maar uiteindelijk leidt dit tot een steeds ondoorzichtiger 
wirwar van bestuurlijke besluitvormingsprocessen waarin de kaderstelling en controle door de 
democratisch gekozen gemeenteraden steeds moeilijker wordt. Ook de colleges komen in een 
steeds lastiger positie omdat efficiënt en integraal bestuur erdoor wordt bemoeilijkt. 
Omdat de samenwerking niet vrijblijvend kan zijn kunnen individuele gemeenten door 
meerderheden van andere gemeenten buitenspel worden gezet. Wij zien hierin een groot 
risico voor het goed functioneren van de lokale democratie. Het voorkomen van dit 
'democratisch tekort' is voor ons een zwaarwegend argument om samenwerking, nu deze in 
de komende periode steeds omvangrijker wordt, te laten uitmonden in fusie. Want fusie van 
gemeenten brengt weer helderheid, niet alleen voor de bestuurders zelf, maar ook in de 
relatie tussen de bestuurders in deze regio en hun burgers. 

Dat alles vraagt om sterk bestuur en om goede afstemming tussen en gezamenlijk optrekken 
van de gemeenten. Maar de bestuurlijke structuur van Gooi en Vechtstreek is daarop niet 
toegesneden en de bestuurskracht is niet optimaal. Volgens het rapport-Winsemius zijn zeven 
van de tien gemeenten nu of op termijn te klein om zelfstandig te kunnen voortbestaan. Zij zijn 
aangewezen op het onderbrengen van een substantieel deel van hun takenpakket bij 
buurgemeenten of in regionale samenwerkingsverbanden of op fusie met ééri of meer van de 
drie grotere gemeenten Hilversum, Huizen en Bussum. 
Samenwerking tussen te kleine en grote gemeenten heeft voor de kleine gemeenten vooral de 
functie dat het de beperkingen en de kwetsbaarheid van de eigen organisatie op deelterreinen 
kan ondervangen. Daar staat tegenover dat dit een inspanning van de grote gemeenten vergt. 
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Als deze inspanning leidt tot uitstel van een voor een kleine gemeente uiteindelijk toch 
noodzakelijke fusie, dan is het veel effectiever en uiteindelijk ook veel goedkoper eerst te 
bepalen welke fusies er op termijn gaan plaatsvinden en dan de samenwerkingsrelaties te 
schoeien op de leest van die beoogde fusies. In dat geval versnelt de samenwerking de 
beoogde fusie en bevordert de beoogde fusie de samenwerking en snijdt het mes aan twee 
kanten. Dat voorkomt dat samenwerking de noodzakelijke fusie vertraagt en dat 
onduidelijkheid over fusie de vormgeving van samenwerkingsverbanden bemoeilijkt. 

Hier passen enkele opmerkingen over de omvang van onze gemeente in relatie tot de 
ontwikkelingen die op ons af komen. Op zichzelf is onze huidige omvang zodanig dat wij die 
ontwikkelingen kunnen opvangen. Wij zijn daarvoor op zich groot genoeg. Zelfstandig 
voortbestaan in de huidige vorm is voor Hilversum daarmee een mogelijkheid. Maar 
tegelijkertijd is het wel zo dat met name de decentralisaties ingewikkeld en omvangrijk zijn en 
een groot beroep zullen doen op onze spankracht. Onze huidige omvang is op dit moment 
voldoende, maar gelet op de decentralisaties naar verwachting uiteindelijk niet optimaal. Wij 
dienen daarbij ook de verhoudingen met de ons omringende steden te bezien. Ten opzichte 
van de gemeenten Amsterdam, Utrecht, Almere en Amersfoort zijn wij klein. 
Speciale aandacht verdient onze positie als centrumgemeente. Wij hebben in die hoedanigheid 
in de loop der jaren een specifieke expertise en een uitgebreid relatienetwerk opgebouwd. Die 
expertise en dat netwerk willen wij ook in de toekomst in dienst van de regio blijven stellen. 

S. Wat kan en gaat Hilversum doen? 
Wij kunnen de wenselijke verbetering niet eigenstandig realiseren. Wij zijn daarin partij naast 
veel andere. We kunnen — niet meer en niet minder — in onze contacten met de 
regiogemeenten het gezamenlijk realiseren ervan bepleiten en onze bijdrage eraan leveren. 
Wij zullen hierover langs twee lijnen overleg met de regiogemeenten voeren. 
Als eerste willen we samenwerking blijven ontwikkelen vanuit de inhoud. De kernvragen 
daarbij zijn welke taken de gemeenten beter gezamenlijk kunnen uitvoeren en waarvoor 
samenwerkingsconstructies een oplossing kunnen bieden. Die constructies moeten altijd een 
juridische basis hebben omdat niet vrijblijvende samenwerking vraagt om het borgen van 
bestuur, kaderstelling en controle. Bij de vormgeving zal dan ook aandacht moeten zijn voor 
een goede balans in de verantwoordelijkheden van colleges (wethouders) en raden. 
Ten tweede willen we in de regio een zo groot mogelijke bestuurskracht helpen realiseren. Dat 
kan door gemeentelijke herindeling. Hoe groter de gemeenten, hoe beter hun organisatie en 
hun bestuurskracht. Hoe kleiner het aantal gemeenten, hoe minder verlies aan bestuurlijke 
efficiency. Hoe minder samenwerkingsverbanden, hoe sterker de democratische legitimering. 
Het betekent ook dat er voor andere overheden, organisaties en het bedrijfsleven minder 
bestuurlijk aanspreekpunten in de regio komen, wat transparantie en daadkracht bevordert. 
Het bevordert ook het maken van een vuist. 

Deze twee lijnen blijven wat ons betreft met elkaar verbonden. Alle samenwerkingsrelaties, 
inclusief het gewest, kunnen uiteindelijk worden herijkt op basis van het eindbeeld van de 
beoogde herindeling. 

De minister van BZK heeft de provincie Noord-Holland verzocht voor 1 oktober advies uit te 
brengen over de positie van Muiden en Weesp, ingebed in een visie op de bestuurlijke 
toekomst van de gehele regio Gooi en Vechtstreek. De provincie neemt het rapport van
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Winsemius als vertrekpunt en heeft inmiddels de gemeenten gevraagd om voor 1 juli hun 
reacties op dit rapport kenbaar te maken. 

Winsemius adviseert als eerste en minimale stap verzwaarde coördinatie bij 
belangenbehartiging en regie. Daarnaast adviseert hij tot herindeling te komen. Die twee 
stappen liggen in elkaars verlengde. 
Binnen de regio gaat het om het versterken van de regie / het maken van een vuist met 
doorzettingsmacht op specifieke thema's. 
Hiernaast zal de provincie met de gemeenten een discussie over bestuurlijke samenwerking 
voeren. Ons standpunt daarin is dat de regio gebaat is met herindeling. Dat betekent dat wij 
(conform het advies van Winsemius aan de gemeenten Hilversum, Huizen en Bussum) de 
bereidheid uitspreken in die herindeling te zijn betrokken. In onze contacten met de 
regiogemeenten zullen wij de mogelijkheden voor fusie dan ook verkennen. 
Perspectief op gemeentelijke herindeling versterkt naar onze mening de kans op een goede 
inrichting van de verzwaarde coordinatie. Maar de verzwaarde coördinatie is, zoals Winsemius 
aangeeft, geen alternatief voor herindeling. 

Onze reactie op het rapport van Winsemius is dan ook als volgt. 

Wij onderschrijven de analyse van Pieter Winsemius en zullen met de regiogemeenten en de 
provincie Noord-Holland werken aan de uitvoering van zijn aanbevelingen. Wij onderschrijven 
ook de door Winsemius vastgestelde urgentie die wordt onderstreept door het tijdpad van de 
provincie en de minister van BZK. Het vraagstuk van de bestuurlijke samenwerking en de 
herindeling van onze regio lost zich niet zelf op en wordt de komende jaren alleen maar meer 
urgent. De discussie sleept reeds lange jaren en vraagt bestuurlijk handelen van de 
gemeenten. Dat begint bij het uitspreken van heldere opvattingen. In dit position paper doen 
wij dat. 

Tussen gemeenten, province en rijk bestaat een wederzijds geaccepteerde rolverdeling bij 
samenwerking en herindeling. Een gedeeld beginsel is dat de best begaanbare weg die is 
waarbij het initiatief van onderop komt en dus door de gemeenten wordt genomen. Als de 
gemeenten dat doen, dan is de rol van rijk en provincie faciliterend en ondersteunend. Als de 
gemeenten dat niet doen, dan hebben provincie en rijk in beginsel mogelijkheden meer 
sturend op te treden. Bij voortdurend ontbreken van gemeentelijk initiatief zou daarvoor 
gekozen kunnen worden om een patstelling te doorbreken. In dat geval zou daar een evident 
gebrek aan regie in de regio aan ten grondslag liggen. Wij willen niet dat het zover moet 
komen en willen daarom samen met de regiogemeenten een proces volgen waarbij de regie bij 
de gemeenten blijft en wij daadwerkelijk vordering maken. Daarom willen wij met de 
regiogemeenten in gesprek om te verkennen en te bezien hoe de meningen en standpunten 
liggen. 

De uitbreiding van het gemeentelijk takenpakket als gevolg van de decentralisaties vraagt 
versterking van de bestuurskracht, feitelijk van alle gemeenten in onze regio. Dat betekent dat 
bij voorkeur alle gemeenten hierin mee zullen gaan en helderheid moeten bieden voor wat 
betreft de keuzen die zij daarin willen maken. Dat geldt dus ook voor ons. 
Wij zijn voorstander van samenwerking met de regiogemeenten. Samenwerking als duidelijk 
tussenstation op weg naar fusie heeft daarbij onze voorkeur. Want uiteindelijk vinden we
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fuseren beter dan samenwerken. Wat we niet willen is samenwerken gericht op uitstel van 
fusie 
Hieruit volgt dat wij in de komende periode partij willen zijn bij herindeling in onze regio en 
onze expertise en ons netwerk van centrumgemeente in dienst van de hele regio willen blijven 
stellen. Komt het tot herindeling, dan houdt Hilversum daarbij altijd minimaal zijn huidige . 
omvang (dus de Hilversumse Meent). 

Wij zijn ons er van bewust dat de gemeente Muiden in de komende periode, in afwachting van 
herindeling, in een bijzondere positie verkeert en dat dit vraagt om een handreiking. Wij zijn 
bereid Muiden waar mogelijk en wenselijk in deze periode naar beste vermogen bij te staan. 
Deze bereidheid geldt vanzelfsprekend ook voor andere gemeenten die de wens daartoe te 
kennen geven.
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Bij beantwoording van deze brief, graag datum, nummer en onderwerp vermelden. 

Geacht college. 

lnleiding 
Bij brief van 26 april jl heeft u de gemeenten gevraagd om u op de hoogte te brengen van hun ziens-
wizen op het advies van de heer Winsemius en de daar in vervatte aanbevelingen De gemeenteraad 
van Huizen heeft in zijn vergadering van 4 juli hierover een standpunt bepaald. zoals hieronder vermeld 

Standpunt gemeenteraad van Huizen  
Bijgevoegd treft u aan het raadsvoorstel, waarover de gemeenteraad heeft beraadslaagd en besloten. 
Voor wat betreft de concrete besluitpunten heeft de raad als volgt besioten: 

1. de gemeente Huizen stemt in met de aanbevelingen gericht op een zwaardere coördinatie en regie 
binnen de regionale samenwerking, voor zover er daarbij sprake is van een gezamenlijk belang en 
unanimiteit. 

2. de gemeente Huizen wenst haar zelfstandigheid te behouden en neemt vanuit die positie een positie-
ve grondhouding in ten aanzien van de intergemeentelijke samenwerking, waaronder de inkoopsamen-
werking, het sociaal domein, ruimtelijke ordening en regionaal economisch beleid in Gooi en Vecht-
streek. 

Besluitpunt 2 is bij amendement ingevoegd (tevens bijgevoegd, A2), waartoe de raad in meerderheid be-
sloot; de fracties van D66, GroenLinks en PvdA stemden tegen dit amendement. Besluitpunt 1 werd 
unaniem aanvaard door de raad. 

Een door de fractie van D66 ingediende motie inzake analyse en aanbevelingen Winsemius (tevens 
bijgevoegd, M3) werd verworpen door de raad; de fracties van D66, GroenLinks en PvdA stemden voor 
de motie. 
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Gemeente Huizen	 2 
-vervoigbiad-

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 

Vervolgprocedure 
Wij zien uit naar uw concept-advies aan de minister van BZK. Tevens is inmiddels een bestuurlijk over-
leg afgesproken op 12 september a.s. tussen uw Gedeputeerde, mevrouw drs. E.M. Sweet en (een 
afvaardiging van) de gemeenteraad van Huizen om nader met elkaar te spreken over dit dossier. Daarbij 
zal gelegenheid bestaan om elkaar nader te informeren over de opvattingen over het advies van de heer 
Winsemius, de toelichting op de standpunten (waaronder het dan beschikbare concept advies van GS 
aan de minister) en het vervolg van het proces. 

Hoogachtend 

Burgemeester en wethouders, 

P.W.J. Veldhuisen	Mr	P Hertog 
gemeentesecretaris

	
burgemeester
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Voorstel  
1. Instemmen met de aanbevelingen gericht op een zwaardere coOrdinatie en regie binnen de regionale 

samenwerking, voor zover er sprake is van een gezamenlijk belang (unanimiteit). 
2. Uw standpunt bepalen over de vervolgstappen inzake een mogelijke herindeling en daarbij kiezen voor 

optie b: Huizen heeft geen behoefte aan fusieonderzoeken of arhi-trajecten waarvan Huizen onderdeel 
uitmaakt. 

Toelichting op het te nemen besluit 

Aanleiding 
Op 18 april jl. is het rapport van de heer P. Winsemius (zie bijlage 1) gepresenteerd, met aanbevelingen 
over de toekomst van de regionale samenwerking en de bestuurlijke organisatie in de regio. Op 27 mei 
is een door de provincie georganiseerde bijeenkomst gehouden waar gelegenheid was voor een inter-
gemeentelijke discussie over het rapport en de aanbevelingen. Gedeputeerde Staten vragen de 
gemeenteraden om voor 1 juli te reageren op het rapport Winsemius (zie brief GS, bijlage 2), zodat zij 
die input kunnen betrekken bij het concept-advies aan de minister. 

Argumentatie 
Het rapport Winsemius wordt qua inhoud bekend verondersteld, in dit voorstel zullen wij ons dan ook 
beperken tot de inhoudelijke reactie daarop. Voor wat betreft de standpuntbepaling over het rapport 
merken wij dan het volgende op. 

Ad 1. Instemmen met aanbevelingen over zwaardere coördinatie en regie, mits bij unanimiteit 
De in uw vergadering van 25 april jl. geaccordeerde aanpassing van de gemeenschappelijke regeling biedt 
een adequate structuur voor regionale samenwerking, waarbij juist een accentuering van de gemeentelijke 
besluitvorming en aansturing een belangrijk issue was. Een versterking van regionale bestuurskracht ten 
koste van lokale belangen, opvattingen en politieke aanspreekbaarheid is als middel erger dan de kwaal. 
Dit gevaar doet zich reeel voor indien de voorgestelde verzwaring van de regionale coOrdinatie wordt 
uitgevoerd, dan is immers een bepaalde meerderheid (bijvoorbeeld 70 %) voldoende om het in te zetten 
"boegbeeld" (zie pagina 6 van het rapport) bindende bevoegdheden te geven. De herijking van de samen-
werking in de nu geaccordeerde vorm moet o.i. eerst een kans krijgen. Dat biedt de colleges en raden op 
zich alle ruimte voor goed regionaal beleid. 
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Gelet hierop kan naar ons oordeel alleen worden ingestemd met de aanbevelingen voor verzwaarde 
coOrdinatie en versterkte regie voor zover daarbij sprake is van gezamenlijke belangen en een unaniem 
standpunt. In dit kader is het goede van het rapport (noodzaak samenwerking) niet nieuw en het nieuwe 
(verzwaarde coOrdinatie en regie zonder unanimiteit) niet goed. 

Ad 2. Uw standpuntbepaling over herindeling / fusie-onderzoeken: optie a of optie b? 
Het rapport spreekt zich niet alieen uit over samenwerking, maar behandelt (buiten de opdracht om) ook 
een door de heer Winsemius als onvermijdelijk gekenschetste gemeentelijke herindeling in onze regio. Hij 
kent in dat verband zelfs onze gemeente een sleutelpositie toe als het gaat om de onderzoeksvraag welke 
herindelingen mogelijk en gewenst zijn. Daarbij is volgens Winsemius de gemeente Huizen in eerste in-
stantie aan zet om kenbaar te maken welke koers zij wil varen: wel of niet participeren in een herindelings-
onderzoek. Volgens Winsemius liggen de volgende opties voor (zie pag. 8/9 rapport): 

a. Huizen is bereid een fusie met buurgemeenten te onderzoeken, waarbij (volgens Winsemius) 
een (preferente) keuze zou zijn de combinatie Bussum/Huizen/Naarden, eventueel aangevuld 
met de BEL-gemeenten (waarmee echter een geringe "culturele pas" zou bestaan): 
Huizen wil zelfstandig blijven en is daarom ook niet bereid tot een fusie-onderzoek. In dat 
geval dienen overige combinaties (waarvan Huizen dus geen onderdeel uitmaakt) te worden 
onderzocht. 

Uw raad heeft zich kritisch uitgelaten over de opdracht, werkwijze en kosten van het onderzoek door de 
heer Winsemius. Gelet op de tekst in de programmabegroting 2013, gericht op het zelfstandig blijven van 
Huizen, had uw raad geen behoefte aan (dit gedeelte van) het onderzoek. Nu dat rapport / advies er 
niettemin wel ligt en de provinciale vraagstelling over een oordeei ter zake ook niet onbegrijpelijk is, 
vanwege het verzoek van de minster om hem van advies te dienen, moet uw raad afwegen wat u vindt van 
opschaling in de regio en de positie van Huizen daarin. In dat kader lijkt ons een aantal aspecten van 
belang:

1 onderdeel 2.6.3. van het collegeprogramma luidt als volgt: In de herindelingdiscussie in de 
regio treedt de gemeente Huizen de ontwikkelingen binnen de buurgemeenten met open vizier 
tegemoet. De gemeente Huizen zal blijven streven naar logische grenzen die tevens recht 
doen aan een duurzame oplossing, vermindering van spanningen, behoud van Huizer 
voorzieningen en het versterken van bestuurskracht in de regio. 

2. de bestuurlijke uitdagingen, waarvoor ook onze regio zich gesteld ziet, zijn fors en urgent: 
alleen de decentralisaties in het sociaal domein al laten zien dat gemeenten die uitdagingen 
niet alleen aan kunnen. Samenwerkingsconstructies zijn dus onvermijdelijk en worden 
momenteel ook beproefd, waarbij samenwerking op uitvoering en beleid de gemeenten kan 
voorzien van de vereiste bestuurskracht. Maar niet betwist wordt dat de schaal van de 
gemeente Muiden als structureel ontoereikend moet warden beoordeeld en dat herindeling 
voor haar onvermijdelijk is. Nu Weesp en Wijdemeren serieus nadenken over intensieve 
samenwerking met de gemeente Stichtse Vecht, wellicht leidend tot een door Winsemius 
genoemde Vechtstreek-combinatie-gemeente, ontstaat een nieuwe dynamiek in de regio. 

3. Bussum en Naarden willen in ieder geval met elkaar fuseren maar kijken inmiddels ook heel 
bewust naar Huizen: de uitnodiging tot meedenken over een eventuele participatie van Huizen 
werd op de bijeenkomst van 27 mei uitgesproken. 

4. de BEL-gemeenten voelen vooralsnog niet veel voor een onderlinge fusie, zodat een fusie met 
(alleen?) Huizen of Hilversum op korte termijn niet in het verschiet ligt. 

5. de oplossing voor Muiden hangt volgens Winsemius niet af van een keuze van Huizen maar 
van de vraag of en hoe snel een Vechtstreekcombinatie tot stand kan komen, indien herinde-
ling aldaar met Stichtse Vecht niet van de grand zou komen, is als eerste stap een fusie van 
Muiden. Weesp en Wijdemeren geboden, aldus Winsemius. 

6. de grootste politiek-bestuurlijke uitdaging ligt dus volgens Winsemius op het zand" waarbij 
Huizen een relevante rol heeft: maar het zelfstandig blijven van Huizen vormt geen barrière 
voor bestuurlijke schaalvergroting van andere regiogemeenten. 
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Zoals reeds vermeld heeft uw raad een duidelijke uitspraak gedaan in de programmabegroting 2013 over 
de positie van Huizen: behoud van zelfstandigheid. In dat licht bezien ligt meewerken aan een onderzoek 
naar een fusie Bussum-Huizen-Naarden niet voor de hand. Huizen kiest voor een pragmatische samen-
werking in de regio en is wel bereid om op uitvoeringsniveau de krachten te bundelen, getuige ook de door 
uw raad aangenomen motie gericht op de mogelijkheden voor verdere samenwerking in het sociaal domein 
met de gemeente Bussum. Dat spoor heeft vooralsnog uw voorkeur boven herindeling. 

Alternatieven 
Indien uw raad voor in ieder geval de middellange termijn wil vasthouden aan de uitspraak in de 
programma-begroting 2013 (Huizen blijft zelfstandig) ligt keuze voor optie b. voor de hand, maar indien uw 
raad nu zou willen inspelen op andere mogelijkheden voor versterking van de lokale en regionale bestuurs-
kracht, komt optie a (wel meewerken aan fusie-onderzoek) in beeld. 

Uitvoering inspraak en participatieverordening 
Noa niet aan de orde. 

Beslistermijn 
Gelet op het verzoek van de provincie dient uw raad op 4 juli uw standpunt over het rapport te bepalen. 
Overigens krijgen de gemeenten ook nog gelegenheid om op het advies van GS te reageren; dat stuk zal 
voor uw vergadering in september worden geagendeerd. 

Financiële paragraaf 
Niet van toepassing. 

Overige Raadsinformatie 

Bevoegdheid 
Gelet op de materie (regionale samenwerking, herindeling en autonomie) is uw raad bevoegd. 

Collegeprogramma 
Paragraaf 2.6 

Begroting 
Programma 1, bestuursorganen en gewest. 

Eerdere besluiten 
De herijking van de regionale samenwerking is in 2012 en 2013 diverse malen onderwerp van bespreking 
geweest, laatstelijk in april jl. ten aanzien van de nieuwe gemeenschappelijke regeling. 

Voorgeschreven procedure 
Nu niet van toepassing, in een eventuele arhi-procedure geeft de wet Arhi regels ter zake. 

Kader- en beleidsnota's 
Niet van toepassing. 

Evaluatie 
In september wordt het concept-advies van GS aan de minster geagendeerd. 

Bijlagen 
1.rapport Winsemius. 
2. brief Gedeputeerde Staten van 26 april 2013. 

Burgemeester en wethouders, 
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P.W.J. Veldhuisen	mr. A.Ph. Hertog 
gemeentesecretaris	burgemeester 

Advies raadscommissie 
Dit voorstel in niet behandeld in een commissie. 
Het presidium heeft geoordeeld dat behandeling van dit voorstel met de rapportage van de heer Winsemius, 
rechtstreeks in de raad kan plaatsvinden zonder voorafgaande commissiebehandeling. Dit, omdat het 
voorstel en rapportage beide geen verheldering behoeven, waarvoor de commissiebehandeling is bedoeld , 
en mitsdien volstaan kan worden met een politiek-bestuurlijke behandeling in de raad. 
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Huizen	 ChristenUnie 
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ry1.4.1sW4 Samenwerken is oké, maar samenvoegen nee! 

De Gemeenteraad van Huizen, in vergadering bijeen in de vergadering van 4 juli 2013 

Gelet op het bepaalde in artikel 34 van het reglement van orde voor de vergaderingen en de overige 
werkzaamheden van de raad; 

Gelet op het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders, inzake het rapport 
Winsemius, 

Overwegende dat:

	
\AAL	

Rtm-ho d / 6L 
o Vanuit het GeWest de opdracht is verstrekt aan - de heer Winsemius om met nadere voorstellen te 

komen inzake de intergemeentelijke samenwerking in Gooi en Vechtstreek; 

o De opdrachtverstrekking niet toeziet op voorstellen inzake gemeentelijke herindeling; 

o Gemeenten met het oog op de aanstaande decentralisaties al hun aandacht hierop moeten 
richten en de wijze waarop de samenwerking op deze terreinen kan worden vormgegeven; 

• Het niet in het belang is van de burgers in Gooi en Vechtstreek om de gemeenten daarenboven 

nóg extra te belasten met ingewikkelde herindelingsdiscussies; 

o Huizen bovendien prima in staat is om zowel organisatorisch, als financieel op eigen benen te 
staan;'
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VOle gemeente Huizen haar zelfstandigheid behouden en dat vanuit die positie een 
positieve grondhouding wordt ingenomen ten aanzien van de intergemeentelijke samenwerking, 
waaronder de inkoopsamenwerking, het Sociaal domein, ruimtelijke ordening en regionaal 
economisch beleid in Gooi en Vechtstreek.



MOTIE inzake analyse èn aanbevelingen Winsemius. 

De raad van de gemeente Huizen, 

In vergadering bijeen op 4 juli 2013, 

Gelet op het bepaalde in artikel 34 van het reglement van orde voor de vergaderingen en overige 

werkzaamheden van de raad, 

Overwegende: 

Dat het aannemelijk is dat, indien blijkt dat de voordelen voor de inwoners van het Gooi 

duidelijk zijn, het in het Gooi in de nabije toekomst zal komen tot een gemeentelijke 

herindeling of dat er sprake zal zijn van een verder gaande vorm van samenwerking tussen 

een aantal van de betrokken gemeenteri; 

Dat het daarbij van belang is dat de gemeente Huizen bij dit proces actief betrokken zal zijn, 

omdat het beter is om mee te praten dan dat er door anderen over je gepraat wordt; 

Dat het niet uitgesloten is dat het daarbij zal komen tot een of meer fusies tussen gemeenten 

als dat voor de inwoners van het Gooi het beste is;	. 

Dat fusie van gemeenten nooit een doel op zichzelf mag zijn; 

Dat . daarbij van belang is dat iedere vorm van samenwerking tussen gemeenten 

democratisch geborgd is; 

Dat daarbij Volgens het rapport Winsemius voor de gemeente Huizen een initièrende en 

leidende rol is weggelegd; 

Dat die rol dan in eerste instantie berust bij het College van B en W; 

Draagt het College op: 

Om op korte termijn,uiterlijk 1 oktober 2013 het initiatief te nemen om besprekingen te 

openen met de andere gemeenten in het Gooi om te verkennen tot welke vormen van 

samenwerking tussen twee of meer gemeenten het in de nabije toekomst zou kunnen 

komen; 

Om die besprekingen met open vizier ie beginnen , doch daarbij de belangen van Huizen 

centraal te stellen, waarbij de belangen van de overige inwoners van het Gooi niet uit het 

oog verloren mogen worden; 

Om te bevorderen dat iedere eventuele vorm van samenwerking voldoende democratisch 

geborgd zal zijn; 

Om de raad periodiek op de hoogte te houden van de stand van zaken in dit proces, bij 

voorkeur iedere drie maanden en voor het eerst in december 2013; 

En gaat over tot de9rde va de dag. 

Ingedilnd doo'r 

R.J.Nian	ot, name s de fractie van D66
P et_
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Verzonden
2 8 JUN 2013 

Geacht college, 

Naar aanleiding van uw brief dd. 26 april jl. waarin u om een reactie vraagt naar 
aanleiding van het rapport Winsemius, het volgende. 

Wij hebben het rapport Winsemius en uw brief besproken in ons college. Op 26 juni is 
het rapport ook besproken met de gemeenteraad. Dat heeft geresulteerd in de 
navolgende bevindingen. 

Veel van de observaties in het Rapport Winsemius zijn voor ons herkenbaar en in gang 
gezet. Wij onderschrijven de urgentie die de heer Winsemius signaleert zowel voor wat 
betreft de gebiedsagenda als de noodzaak tot inhoudelijke samenwerking. Ook onze 
nota Strategische Verbindingen en de in voorbereiding zijnde Strategische Visie 
besteden daar aandacht aan. 

De gemeente Laren is de afgelopen jaren een tweetal verbindingen aangegaan van fors 
strategisch belang. Om de dienstverlening aan de burgers te vergroten is met Blaricum 
en Eemnes de BEL-organisatie gevormd. Teneinde bestuurlijke opgaven te verwerken 
en de bestuurskracht te vergroten hebben wij in het sociale domein een alliantie gezocht 
met de gemeenten Huizen. Blaricum en Eemnes in het HBEL traject. Met die twee 
ingrepen hebben wij voor de korte termijn de bestuurskracht voor onze burgers op 
belangrijke werkgebieden geborgd. 

Echter, college en gemeenteraad onderkennen dat daarmee in een overgangsregime is 
voorzien. Maatregelen op lange termijn zijn nodig om *de winkel op orde te houden'. 
Wij voorzien dat Kindel ing van kracht en toenemende samenhang in beleid en 
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uitvoering noodzakelijk zijn om, tegen een aanvaardbare prijs/kwaliteit verhouding voor 
de burgers. de opgaven van de toekomst aan te kunnen. 

Bij het nemen van beslissingen over de toekomst van onze gemeente — in het bijzonder 
bij het aangaan van nieuwe verbindingen- staat een aantal randvoorwaarden centraal. 
Alle vooreestane ontwikkelingen zullen wij toetsen aan de volgende zeven vragen: 

I . Draagt de nieuwe verbinding bij aan een herkenbaar kernenbeleid? Laren kent 
een hoog voorzieningenniveau dat is opgebouwd in lengte van jaren en past bij 
de kwaliteit van het dorp. Deze voorzieningen vervullen een sub-regionale 
functie. Nieuwe verbindingen zullen deze bestaande voorzieningen moeten 
borgen. 

2. Wordt het charmante kleinschalig dorpse ruimtelijke karakter gerespecteerd? Er 
zal ook in de toekomst conserverend moeten worden bestemd om de unieke 
ruimtelijke kwaliteit te behouden. 

3. Indien aan de orde, garandeert de nieuwe verbinding goede dienstverlening op 
de gedecentraliseerde terreinen van zorg en welzijn? Eerder werd door de 
gemeenteraad een nota strategische verbindingen behandeld. Nog dit jaar zal aan 
de gemeenteraad een strategische visie worden voorgelegd die het kader bevat 
van het gemeentelijk denken op dit terrein. 

4. Heeft `groot' daadwerkelijk meerwaarde boven 'klein'? Als een nieuwe 
verbinding leidt tot opschaling dan moet enerzijds aantoonbaar worden geborgd 
dat lokale kennis, betrokkenheid en geheugen een plek krijgt terwijI anderzijds 
het kostennivcau daalt en de kwaliteit van de dienstverlening stijgt. 

5. Hebben de nieuwe verbindingen duurzame houdbaarheid? Het gemeentebestuur 
van Laren heeft zich in de afgelopen honderd jaar, binnen de kaders van het 
grondgebied en haar autonomic, enorm kunnen ontwikkelen. Nemen we een 
nieuwe jas dan moet die handelingsperspectief en ontwikkelruimte voor jaren 
bieden. Avonturen of vrije experimenten zullen we mijden. 

6. Heeft de nieuwe verbinding draagvlak bij de inwoners? Wij zijn van mening dat 
de bevolking zich in grote meerderheid moet kunnen herkennen in het aangaan 
van nieuwe verbindingen. Indien gewenst kan de gemeenteraad besluiten dat 
vooraf te peilen bij de bevolking. 

7. Is de nieuwe verbinding er op gericht de democratische zeggenschap van de 
gemeenteraad over de kernfuncties te vergroten? 

Onder toetsing van de randvoorwaarden zijn wij bereid met een open blik naar de 
toekomst te kijken. In lijn met het rapport Winsemius betekent dat enerzijds een heldere 
gebiedsagenda voor de Gooi- en Vechtstreek. In het krachtenveld van de Metropool 
heeft de regio een duidelijke identiteit, verdient bescherming en behoeft een eenduidige 
belangenbehartiging in de concurrentie met de omliggende (grote) steden. Nu de rol van 
het Gewest puur uitvoerend wordt gedefinieerd. komt er naar onze opvatting een grote 
verantwoordelijkheid te rusten bij regionale portefeuillehoudersoverleggen. Wat ons 
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betreft mag de GAD op afstand, in welke juridische vorm dan ook, van de 
gemeenschappelijke regeling worden geplaatst. Om gebiedsfocus te bewerkstelligen, 
pleiten wij er voor in de nieuwe raadsperiode te concentreren op drie inhoudelijke 
werkgebieden: Ruimtelijk-economisch (verkeer & vervoer, ro en economie). zorg-
welzijn (Wmo, sociale zaken, jeugdgezondheidszorg GGD) en duurzaamheid (natuur. 
landschap en milieu). leder van die werkgebieden zou moeten streven naar een 
samenhangende gebiedsagenda. 

De regio selecteert uit haar midden een gezaghebbend boegbeeld die de expliciete 
opdracht krijgt de ambities in het fysieke domein van de regionale structuurvisie in de 
Metropool, op landelijk en Europees niveau uit te dragen en te verwezenlijken. 

De scheiding die het rapport Winsemius constateert tussen 'water' en 'zand achten wij 
plausibel. Evenzeer onderschrijven wij, met het oog op een gezond gebiedsperspectief, 
de noodzaak van een oplossing voor de gemeenten Muiden en Weesp. De &Tote 
ruimtelijke opgaven en het daarmee samenhangende risicopro fiel in deze twee 
gemeenten rechtvaardigen een urgente opschaling binnen het verband van een robuuste 
bestuurlijke entiteit. 

Anderzijds daagt de heer Winsemius in zijn rapport ook onze gemeente uit om 
richtinggevende uitspraken over haar eigen toekomst te doen. In het krachtenveld dat 
zich momenteel ontwikkelt, neemt Laren vooralsnog de volgende positie in: 

1. De gemeente heeft zich in 2006 verbonden aan de BEL-partners. Dat is een 
richtinggevende, wat ons betreft, niet-vrijblijvende keuze geweest. In 
vervolgprocessen wordt bij voorkeur samen opgetrokken met de BEL-partners. 

2. De samenwerking op het sociaal domein binnen HBEL-vcrband heeft zijn 
waarde inmiddels ruimschoots bewezen. Laren kiest —ook met de komst van de 
decentralisaties- voor bestendiging van de HBEL. Met inachtneming van de 
autonomic van haar raad verdient het uit oogpunt van effectiviteit onze stellige 
voorkeur dat ook Eemnes haar gehele domein van zorg en welzijn belegt bij 
FIBEL. 

3. Uitbouw van deze verbinding op de schaal van Gooi-Noord (dus inclusief 
Bussum en Naarden) kan meer volume draagvlak voor goede dienstverlening 
betekenen. Aansluiting van Hilversum bij deze alliantie achten wij alleen 
vruchtbaar indien er in de toekomst kan worden gewerkt vanuit een eenduidig 
gedefi nieerd conceptueel kader en organisatorisch wordt uitgesloten dat er twee 
(concurrerende) krachtenvelden naast elkaar ontstaan. 

4. Er is in onze gemeente het afgelopen decennium fors geïnvesteerd om het 
voorzieningenpakket op orde te brengen. Als ook de bouw van een nieuw BEL-
zwembad en een nieuw Singertheater tot een goed einde worden gebracht. is het 
voorzieningenniveau voor een generatie geborgd. Laren wordt dan een typische 
beheersgemeente. Het bestuur kan zich gaan concentreren op basiskwaliteitszorg 
en bestendiging. Er ontstaat alsdan ook de ruimte om hechtere 



4

rift , 

Gemeente Itt Laren. 

(samenwerkings)relaties met andere gemeenten aan te gaan. De Larense 
politieke fracties worden uitgenodigd, vanuit hun uiteenlopende grondslagen, 
hierover in de verkiezingsprogramma's richtinggevende uitspraken te doen. 

5. Het rapport Winsemius spreekt over een fusie van de BEL-gemeenten. Een fusie 
is thans niet aan de orde. Een keuze voor fusie vereist echter een meer 
fundamentele discussie, ook over het BEL model en vraagt draagvlak van de 
participanten. Laren is zonder terughoudendheid bereid deze zaken te 
onderzoeken. Wij nodigen u in dit verband van harte uit om het gesprek aan te 
gaan met de provincie Utrecht en de gemeente Eemnes om tot een eensluidende 
visie en opvatting te komen over een duurzame bestuurlijke toekomst van het 
gebied. 

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd 
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Zienswijze gemeente Muiden over samenwerking in de regio Gooi- en Vechtstreek 

Geachte leden van Gedeputeerde Staten. 

Uw college heeft de raad van Muiden verzocht een zienswijze op te stellen op het advies 
en rapport van de heer Winsemius 'Samenwerking Gooi en Vechstreek' De raad van de 
gemeente Muiden heeft kennis genomen van dit rapport. De Raad onderschrijft de 
urgentie om tot een gedegen samenwerking en bij voorkeur fusie te komen. 

Toekomstvisie 
De raad van Muiden heeft in maart jl. haar toekomstvisie vastgesteld. Deze toekomstvisie 
biedt het kader waarmee de gemeenteraad de inhoudelijke afwegingen heeft kunnen 
maken over de samenwerking en herindeling in de regio. 

De gemeente Muiden staat vanuit ruimtelijk oogpunt voor grote uitdagingen; de 
ontwikkeling van de Bloemendalerpolder, de ontwikkeling van het KNSF-terrein, de 
aanleg van een nieuwe brug over de Vecht en de verlegging van de A1/A6. 

De noodzaak voor verregaande samenwerking en of fusie op korte termijn blijft voor de 
gemeente Muiden evident. De (bestuurlijke) doelstellingen in het regeerakkoord zijn 
helder. Om adequate uitvoering van de te decentraliseren taken en verantwoordelijkheden 
te kunnen waarborgen, streeft het kabinet naar krachtige gemeenten van tenminste 
100.000 inwoners. 

Samenwerkingsverbanden, zoals bijvoorbeeld de Metropoolregio Amsterdam (MRA), 
bieden voor Muiden veel kansen. Muiden kenmerkt zich door de ligging en de combinatie 
van ontwikkelfunctie (woningbouwlocaties), het culturele erfgoed. landelijk gebied en de 
concentratie van weg- en OV-verbindingen. De gemeente Muiden spreekt haar voorkeur 
uit op te gaan in een gemeente die werkt aan een krachtige, innovatieve economie, 
snellere verbindingen en voldoende en aantrekkelijke ruimte voor wonen, werken en 
recreeren. Muiden en de om- en aanliggende gemeenten zouden samen met zowel 
economisch als landschappelijke actoren de verantwoordelijkheid voor deze
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gebiedscombinatie stevig in handen moeten nemen. De nieuw te vormen gemeente(n)	• .••11 
moet(en) zorg dragen voor een eigen krachtige richting en een heldere agenda voeren. 

De gemeente Muiden heeft voor de toekomst een strategische agenda opgesteld. Een 
belangrijk onderdeel van de agenda is het punt over de bestuurlijke samenwerking: In e 
strategische agenda is opgenomen dat door fusie en of samenwerkingsverbanden de 
bestuurlijke en ambtelijke positie van de gemeente Muiden moet verbeteren. Een 
voorwaarde voor het bereiken van de uiteengezette doelen is dat de Gemeente Muiden

(1..) over voldoende bestuurskracht beschikt. Een fusie of ambtelijke samenwerking met 
andere gemeenten is onvermijdelijk.	 4.) 

Die gemeenschapszin zal in de nabije toekomst van essentieel belang worden. 
Vergrijzing, gecombineerd met afbouw van vele voorzieningen als gevolg van de (1.)

 bezuinigingen maakt het noodzakelijk dat mensen meer en langer voor zichzelf zullen 
moeten zorgen. Dat betekent dat mensen een beroep zullen moeten doen op de mensen 
om zich heen; familie, vrienden en buren. Een goed en gezond leefklimaat maak je met 
elkaar. In het rapport van Winsemius staat het model beschreven waarin wij na de fusie 
de kernen van de gemeente Muiden herkenbaar willen laten blijven. 

Gemeentelijke herindeling 
Tijdens de raadsvergadering van 4 juli zijn twee moties aangenomen met als onderwerp 
de gemeentelijke herindeling Gooi- en Vechtstreek.	 Quio 

De Raad van de gemeente Muiden heeft eerder aangegeven een voorstander te zijn van 
een gemeentelijke fusie in de zogenaamde G4 variant (Weesp, Naarden, Bussum en 
Muiden), maar deze variant heeft niet de steun van alle betrokken gemeenten en in de 
Tweede Kamer is deze optie weggestemd 

Vervolgens is de voorkeur uitgesproken om te fuseren met Naarden en Weesp (de G3 
variant). De Raad heeft in 2012 verzocht te onderzoeken of en op welke wijze een 
samenwerking en/of fusie van de gemeenten Naarden, Weesp en Muiden uitvoerbaar is 
en op welke wijze dat zou kunnen plaatsvinden met een eventueel latere 
aansluitingsmogelijkheid van de gemeente Bussum 

Het recente bestuurlijke initiatief van de gemeente Weesp. Wijdemeren en Stichtse Vecht 
spreekt met over een fusie. 
De raden van Bussum en Weesp hebben in een bilateraal overleg met de raad van 
Muiden aangegeven dat zij het op prijs zouden stellen als Muiden zich zou aansluiten. 

Voor de gemeente Muiden is een fusie op korte termijn noodzakelijk. 
De Raad is unaniem van mening dat een zeer spoedige besluitvorming over 
een gemeentelijke herindeling voor Muiden noodzakelijk is. 

Gemeentelijke herindeling motie 1 
De Raad spreekt unaniem de voorkeur uit voor de G9 variant. 

De Raad heeft deze keuze al eerder impliciet duidelijk heeft gemaakt door het uitspreken 
van de wens om tot bén uitvoerings- organisatie voor de regio te komen voor het sociale 
domein.
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Gemeentelijke herindeling motie 2 
De Raad van de gemeente Muiden heeft zich op 4 juli 2013 unaniem uitgesproken de 

voor de G9 variant. 
Dat voor verschillende taken een fusie die leidt tot een kleinere schaalgrootte dan de 
G9 ook een oplossing mogelijk kabn bieden. 

De Raad staat derhalve positief tegenover ieder fusievoorstel dat een toekomstige G9 
niet in de weg staat en in ieder geval de geografisch dichterbij gelegen Gooische 
gemeenten omvat en de Raad in een dergelijke Gooische 'tussenvariant graag zou 
zien dat de gemeente Weesp, met wie Muiden de Bloemendalerpolder deelt, een 
onderdeel uitmaakt van deze fusie 

De raad verzoekt de provincie op basis van onder andere deze zienswijze op zo kort 
mogelijke termijn een beslissing te nemen die recht doet aan de urgentie en de korte 
en lange termijn wensen van de gemeente Muiden. 
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VERZONDEN 28 MEI 2013 
Standpunt rapport Winsemius 

Geacht college, 

Op 18 april 2013 is het rapport Winsemius over samenwerking en herindeling 
in de regio Gooi en Vechtstreek gepresenteerd. 
In uw brief van 26 April 2013 vraagt u om voor 1 juli 2013 de zienswijze van 
het gemeentebestuur van Naarden over dit rapport te geven. 

De gemeenteraad van Naarden heeft zijn standpunt over het rapport 
Winsemius op 22 mei 2013 vastgesteld. 
Dit standpunt is verwoord in bijgevoegd raadsvoorstel en het na amendering 
op basis daarvan genomen raadsbesluit. 
De amendering houdt in dat de bestuurlijke verkenning naar een fusie met de 
gemeenten Bussum-Huizen en de BEL is uitgebreid met de gemeente Muiden. 
Kortheidshalve wordt voor het overige naar beide bijgevoegde documenten 
verwezen. 

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben g6nformeerd en hopen dat 
ons standpunt bijdraagt aan het daadwerkelijk realiseren van robuuste 
bestuurskrachtige en dus toekomst bestendige gemeenten in de regio Gooi en 
Vechtstreek. 

Bijlagen: 
• Raadsvoorstel 
• Raadsbesluit 

Bel de gemeente via het 5 cijferig nummer 14 035 
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Gemeente Naarden 

Raadsvoorstel 

Raadsvergadering d.d.	: woensdag 22 mei 2013 

Raadsvoorstelnummer	: RV 13.044 

Portefeuillehouder	: Mw. dr. 3.3. Sylvester 

Datum raadsverzending : Dinsdag 21 mei 2013 

Voorronde	 : n.v.t. 

Voorstel	 : Tot bepaling van het standpunt over het Rapport 
Winsemius (samenwerken-herindeling) 

Aan de raad, 

1. Onderwerp 
Standpuntbepaling over het rapport van de heer P. Winsemius 
uitgebracht in opdracht van het gewest Gooi en Vechtstreek. 

2. Beslispunten 
2.1 Het instellen van verzwaarde coördinatie op basis van 
samenwerkingsafspraken zoals voorgesteld in het rapport 
Winsemius, ziet Naarden niet als een structurele oplossing om de 
bestuurlijke daadkracht in de regio Gooi en Vechtstreek te 
verbeteren. 
2.2 Op bestuurlijk niveau eerst door het college laten verkennen of 
een fusie met Bussum-Huizen en de BEL-gemeenten tot de 
mogelijkheden behoort. 

3. Inleiding 
In het kader van het voorbereiden van een regionale agenda voor 
samenwerking heeft het dagelijks bestuur van het gewest Gooi en 
Vechtstreek de heer P. Winsemius gevraagd de speerpunten voor 
die agenda te inventariseren en op basis daarvan aanbevelingen te 
doen over de wijze waarop daaraan uitvoering kan worden gegeven. 
De aanbeveling strekken zich uit van het op basis van 
samenwerkingsafspraken instellen van verzwaarde coördinatie tot 
gemeentelijk opschaling (herindeling). 

4. Beoogd effect 
Het standpunt van de gemeente Naarden over de toekomstige 
bestuurlijke inrichting kenbaar te maken en als basis te nemen voor 
het verdere handelen. 

5. Argumenten 
5.1 Het instellen van verzwaarde codrdinatie op basis van 
samenwerkingsafspraken zoals in het rapport voorgesteld, ziet 
Naarden niet als een structurele oplossing om de bestuurlijke 
daadkracht in de regio Gooi en Vechtstreek te verbeteren. 
In het rapport wordt geconstateerd dat een flink aantal gemeenten 
het nu of in de nabije toekomst zal ontbreken aan voldoende 
bestuurskracht om de taken te kunnen uitvoeren. Wij zien 
intensivering van de samenwerking niet als een goede structurele 
oplossing voor dat probleem. Naar onze mening slaagt een 
succesvolle en gelijkwaardige samenwerking alleen als dat geschiedt 
vanuit kracht (bestuurskrachtige gemeenten) en niet vanuit zwakte.



Intergemeentelijke samenwerking is een hulpstructuur voor situaties waarin een beperkt 
aantal taken niet meer door individuele gemeenten kunnen worden uitgevoerd. 
De verzwaarde cobrdinatie die in het rapport wordt voorgesteld betreft echter een groot 
aantal nieuwe taken naast de reeds bestaande taken waarop al intensief wordt 
samengewerkt. Zo gaat de samenwerking in de regio Gooi en Vechtstreek ook de 
behartiging van de strategische belangen van individuele gemeenten omvatten. Van de 
hulpstructuur samenwerking wordt zo een hoofdstructuur gemaakt. 
Daartegen bestaan grote bezwaren. Immers de voorgestelde verzwaarde coördinatie 
betreft geen vrijwillige samenwerking. Individuele gemeenten kunnen door meerderheden 
van andere gemeenten worden overruled. De eigen gekozen gemeenteraad wordt daardoor 
buitenspel gezet. De relatie burger lokaal bestuur wordt daarmee doorgeknipt. 
Soms is dat onvermijdelijk om tot een effectieve en efficiente taakuitvoering op regionaal 
niveau te komen. Indien dat voor enkele taken gebeurt kan dat ook nog aanvaardbaar 
worden geacht. De ideale bestuurlijke en organisatorische schaal waarop taken moeten 
worden uitgevoerd verschilt nu eenmaal per taak. Maar, geschiedt dat voor het merendeel 
van de taken van de gemeente dan is dat niet meer aanvaardbaar. Het is een teken dat de 
schaal van de gemeente(n) niet meer de goede is en dat opschaling/herindeling 
noodzakelijk is. 
Het intensiveren van de samenwerking door het instellen van verzwaarde cobrdinatie voor 
belangenbehartiging en regie voor grootschalige infrastructuur, ruimtelijke ordening, 
sociaal domein en economisch beleid is wat ons betreft dan ook alleen mogelijk als opstap 
naar gemeentelijke herindeling. Concrete voorstellen tot intensivering van de 
samenwerking zullen steeds op hun noodzaak en wenselijkheid moeten worden beoordeeld. 

5.2 Naarden blijft onverminderd voorstander van een gemeentelijke herindeling waarbij ter 
versterking van de bestuurskracht voor de langere termijn een aanmerkelijke schaalsprong 
wordt gemaakt tot een nieuw te vormen gemeente met minimaal 70.000 inwoners. 
Het rapport Winsemius onderschrijft wat al in zo vele rapporten en adviezen de afgelopen 
jaren in het kader van de gemeentelijke herindeling in Gooi en Vechtstreek is gesteld, 
namelijk de bestuurlijke indeling in de regio Gooi en Vechtstreek is te versnipperd om alle 
taken goed te kunnen uitvoeren. Gemeenten moeten worden samengevoegd tot 
aanmerkelijk grotere bestuurlijke eenheden. 
Wat dit betreft kunnen we ons in grote mate in het rapport vinden. 
Op bestuurlijk niveau zal eerst verkend moeten worden of een fusie met Bussum-Huizen en 
de BEL-gemeenten tot de mogelijkheden behoort. Daarbij merken wij op dat de gemeente 
Muiden bij een Gooicombinatie wat ons betreft altijd kan aansluiten. 

6. Houd rekening met 
6.1 Intensivering van de samenwerking is soms onontkoombaar 
Intensivering van de samenwerking zien wij niet als structurele oplossing om de 
bestuurskracht in de regio te verbeteren. Intensivering zou tijdelijk kunnen indien er 
uitzicht is op het herindelen van de gemeenten in Gooi en Vechtstreek. Toch zal in 
sommige situaties het onontkoombaar zijn de samenwerking te intensiveren zonder dat er 
concreet uitzicht is op schaalvergroting door herindeling. Dit doet zich bijvoorbeeld voor op 
het gebied van het sociaal domein, in verband met de aanstaande decentralisaties binnen 
dat taakveld. 
Concrete voorstellen tot intensivering van de samenwerking zullen daarom steeds op hun 
noodzaak en wenselijkheid moeten worden beoordeeld. 

7. Middelenparagraaf en risico's 
N.v.t. 

8. Communicatie 
Het standpunt van de gemeente Naarcien over het rapport Winsemius zal ook via een 
redactioneel artikel op de gemeentepagina in Het Naarder Nieuws worden bekendgemaakt. 

9. Uitvoering / tijdpad en evaluatie 
In haar brief van 8 maart 2013 heeft de provincie Noord-Holland al aangegeven met de 
gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek over het rapport Winsemius overleg te willen 
voeren. Het besluit dat de raad neemt op basis van dit raadsvoorstel, zal de basis zijn voor 
de inbreng van Naarden in dit overleg. De provincie voert het overleg met de gemeenten in 
het kader van het door haar aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
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voor 1 oktober 2013 uit te brengen advies over de bestuurlijke toekomst van Muiden en 
Weesp. Dat advies moet ook passen binnen het lange termijn perspectief voor de gehele 
regio Gooi en Vechtstreek. 

10. Functie raad 
Aan de raad wordt dit voorstel ter besluitvorming aangeboden. 

11. Voorgesteld besluit 
1. Het instellen van verzwaarde coordinatie op basis van samenwerkingsafspraken zoals 
voorgesteld in het rapport Winsemius, ziet Naarden niet als een structurele oplossing om de 
bestuurlijke daadkracht in de regio Gooi en Vechtstreek te verbeteren. 
2. Op bestuurlijk niveau eerst door het college laten verkennen of een fusie met Bussum-
Huizen en de BEL-gemeenten tot de mogelijkheden behoort. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Naarden, 
de secretaris,	 de burgemeester, 

mw. H.Th.J. Molenbrugge	 mw. dr. J.J. Sylvester
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t. 

Gemeente Naarden 

De raad van de gemeente Naarden; 

Gelezen het rapport Winsemius, samenwerking Gooi en vechtstreek dd. 18 
april 2013; 

Gelet op het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

besluit:  

1. het instellen van verzwaarde coördinatie op basis van samenwerkingsafspraken 
zoals voorgesteld in het rapport Winsemius, niet te zien als een structurele 
oplossing om de bestuurlijke daadkracht in de regio Gooi en Vechtstreek te 
verbeteren. 
2. Op bestuurlijk niveau eerst door het college laten verkennen of een fusie met 
Muiden-Bussum-Huizen en de BEL-gemeenten tot de mogelijkheden behoort. 

Aldus va tgeste • in de openbare raadsvergadering 
der gem ,ente aar en, gehouden op woensdag 22 mei 2013.
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t vriendelijke groet, 
rgemeester en wethouders van de gemeente Wees 

or eling 
gpneester 

Gemeente Weesp 

Provincie Noord Holland 
Postbus 3007 
2001 DA HAARLEM

VERZONDEN 10 JUNI 2013 

Uw brief van: Uw kenmerk: BSN: Registratienummer: 
26 april 2013 1499§1/178113 Z 29616/D.33977 
Behandeld door: Doorkiesnummer: Datum: Bijiage(n): 
C.J. Rootjes (0294) 491 244 3 juni 2013

Onderwerp: reactie gemeente Weesp op rapport Winsemius 

Hierbij doen wij u, in antwoord op uw hierboven genoemde brief, de reactie van de 
gemeenteraad van Weesp op het rapport van de heer P. Winsemius toekomen. 

De gemeenteraad spreekt in overgrote meerderheid uit dat hij betreurt dat het 
herindelingproces om te komen tot een fusie van Bussum, Muiden en Naarden na een zeer 
lang traject door de Tweede Kamer is afgestemd. Een proces dat veel geld en tijd heeft gekost 
en er tevens toe heeft geleid dat vele ontwikkelingen binnen de gemeente stil hebben gestaan. 
Gezien het bovenstaande ziet de gemeenteraad niets in een eventuele hernieuwde poging om 
bovengenoemde fusie weer op de kaart te zetten. 
Het aantal taken dat op de gemeente afkomt, noodzaakt de gemeente om te zoeken naar 
samenwerkingspartners. Deze zijn gevonden in de gemeenten Stichtse Vecht en Wijdemeren. 
De overgrote meerderheid van de gemeenteraad deelt niet het standpunt dat deze gemeenten 
op korte termijn met elkaar zouden moeten fuseren. 
Een fractie binnen de gemeenteraad heeft een ander standpunt ingenomen, namelijk dat de 
gemeenten Muiden, Weesp en Wijdemeren op korte termijn met elkaar fuseren, waarbij de 
financiële risico's van de gemeente Muiden door derden worden afgedekt. Daarnaast zou een 
strategische samenwerkingspartner in de regio Gooi en Vechtstreek moeten worden gezocht . 
De voorkeur daarbij gaat uit naar de gemeente Hilversum. 

De gemeenteraad bepleit voorts dat de gemeente Muiden spoedig deel gaat nemen aan het 
samenwerkingsverband tussen Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren. 

Voor vragen over deze brief kunt u contact opnemen met dhr. C.J.Rootjes bereikbaar op telefoonnummer (0294) 491 
200 
Postadres:	 Bezoekadres_	 Tel (0294) 491 391	E mad intogweesp.nl 
Postbus 5099 1380 GB Weesp	Nieuwstraat 70a 1381 BD Weesp	Fax (0294)414 251 Website wvvw.weesp.nl 

wilt u bij beantwoording datum en registratienummer van deze brief vermelden 
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Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
t, a.v. de heer RV. Guldemond 
Afdeling BEL/BOSE 
Postbus 3007 
2001 DA Haarlem 

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Datum: 
149967/178113 26 apnl 2013 8/18525/13061 7/JV 27iunt 2013 

Behandelend ambtenaar: Doorkiesnummer: Bijlagen Verzonden: 
drs J Visser 035-6559512

Onderwerp:	rapport Winsemius inzake bestuurlijke 
toekomst Gooi en Vechtstreek	

VERZONUEN 2 6 JUN 7013 

Geachte leden van Gedeputeerde Staten, 

Hierbij doen wij u onze visie toekomen over de advisenng van de heer Winsemius ten 
aanzien van de bestuurlijke toekomst van het Gooi en de Vechtstreek 

Wij hebben deze visie vastgesteld in onze raadsvergadering van 27 juni 2013 

Wij hanteren bij onze beantwoording de drie vragen die u heeft gesteld tijdens de 
inspraakavond in Huizen op 27 mei jl. 

1. Wij onderschrijven de noodzaak om in het Gooi en de Vechtstreek te komen tot een 
versterking van de bestuurskracht en zien daarvan ook de noodzaak in voor onze 
gemeente 

2. Om daartoe te komen zijn wij inmiddels, zoals u bekend is, een 
samenwerkingsverband aangegaan met de gemeenten Weesp en Stichtse Vecht. De 
raad heeft daartoe op 23 mei 2013 met een meerderheid van 14 tegen 5 stemmen 
besloten De meerderheid van de gemeenteraad ziet vergaande samenwerking met 
deze gemeenten als een goede oplossing om de nieuwe taken die op onze gemeente 
afkomen in het kader van de decentralisaties in het sociaal domein adequaat te 
kunnen oppakken, zonder ovengens uit te sluiten dat wij voor meer gespecialiseerde 
taken ook zullen blijven aansluiten bij het Gooi en de Vechtstreek . Voorts vinden wij 
dat de gebiedsgerichte opgaven die zich voor onze gemeente stellen, bijvoorbeeld op 
toeristisch-recreatief terrein en waar het gaat om het kleine kernen beleid het beste 
met de gemeenten Stichtse Vecht en Weesp kunnen worden opgelost. En wij willen 
samenwerkingsverbanden aangaan met Weesp en Stichtse Vecht. teneinde 
eventuele kwetsbaarheden in de gemeentelijke organisatie tegen te gaan en zo 
mogelijk kosten- en kwaliteitsvoordeel te behalen. De meerderheid van de 
gemeenteraad ziet daarnaast mogelijkheden om samenwerking die wel goed loopt in 
de regio Gooi en Vechtstreek voort te zetten. Te noemen zijn daarbij bijvoorbeeld de 
Gewestelijke Afvaistoffendienst(GAD). de Regionale Ambulance Voorziening(RAV), 
de Gewestelijke Gezondheids Dienst(GGD). de Veiligheidsregio etc. Raadsbreed is 

bezoekadres Rading 1. 1231 KB Loosdrecht	 e-mail postbus@wildemeren.ni website www wildemeren n1 
postadres Postbus 190. 1230 AD Loosdrecht

	
fax (035) 65 59 599 

tel 14 035(vanutt het burtenland 00 31 35 65 59595)
	 bank BNG 28 50_98.233 



drs. M.E.	it van Ditmarsch 

De RaacL n de eente Wijdemeren 

Brief gemeente W ijderneren	 2 
OndenNerp	rapport Winsemius inzake bestuurlijke problematek Goo( en Vechtstreek 
Datum	27 juni 2013  

overigens nog onlangs de vernieuwing van de Gemeenschappelijke Regeling voor 
het Gewest goedgekeurd. Een minderheid van de gemeenteraad(5 leden) is van 
mening dat de samenwerking, met name in het sociaal domein, in het verband van de 
SWW gemeenten(Stichtse Vecht, Weesp. Wijdemeren, ) ten koste gaat van de 
samenwerking in het Gooi en de Vechtstreek en spreekt zich daartegen uit. 

3. Wij zien thans geen noodzaak om voor onze gemeente tot een herindeling te komen 
en wijzen er wellicht ten overvloede op dat wij reeds een heringedeelde gemeente 
zijn en als zodanig nog maar elf jaar bestaan. 

Tenslotte merken wij nog het volgende op. Indien de gemeenteraad van Muiden dit zou 
wensen, achten wij aansluiting bij het S1AAN verband zeker mogelijk en vanuit het gebied 
gezien van voldoende argumentatie te voorzien. Voor het ovenge spreekt de raad zich niet 
uit over oplossingsrichtingen die elders in het Gooi en de Vechtstreek zouden moeten 
worden gekozen 

Met vriendelijke groet, 

rzitter	 Griffier 

bezoekadres Rading 1 1231 KB Loosdrecht	 e-mail postbus@vo)demeren n1 website www w ijdemeren n1 
postadres Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht

	
fax (035) 65 59 599 

tel 14 035 (vanuit het buitenland 00 31 35 65 59 595)
	

bank BNG 28.50.98.233
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