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Geacht college, 

 

Met de brief van 29 augustus 2013 heeft u ons ter informatie uw conceptadvies over de bestuurlijke toekomst 

van de Gooi en Vechtstreek aan de minister van BZK toegezonden. Daarbij is opgemerkt dat wij een eventuele 

zienswijze vóór 1 oktober 2013 aan uw college kunnen meegeven. In deze brief geven wij onze reactie op het 

conceptadvies.  

 

Visie Gooi en Vechtstreek 

Voor de bestuurlijke toekomst van Muiden en Weesp ingebed in een regionaal perspectief, is een lange termijn 

perspectief voor de hele regio geschetst. In dat verband wordt genoemd de vorming van één gemeente in de 

Gooi en Vechtstreek (Gooistad of Gooiland), of een gemeente Gooi naast de gemeente Vechtstreek. 

Voor ons is draagvlak bij de betrokken partners een belangrijk criterium. Wij vinden dat initiatieven voor 

opschaling c.q. het starten van een herindelingsprocedure van onderop moeten plaatsvinden. 

Wij constateren met u - mede gelet op de reacties op het rapport van Winsemius - dat er (nog) amper draagvlak 

aanwezig is voor één visie op de bestuurlijke toekomst van Gooi en Vechtstreek op de lange termijn in de 

vorming van Gooiland. Om die reden kunnen wij het lange termijnperspectief voor deze regio niet 

onderschrijven.  

 

Eemnes 

Eemnes is positief over het versterken van de samenwerking in Gooi en Vechtstreek maar vindt een fusie niet 

aan de orde. Zij zien op de langere termijn verbreding en/of verdieping van hun samenwerking als de 

belangrijkste ontwikkeling en opgave. De gemeente wenst zonder voorbehoud de bestaande BEL-

samenwerking voort te zetten en te versterken in de nabije toekomst. Het versterken  en uitbouwen van de 

samenwerking kan wat hen betreft binnen de Gooi en Vechtstreek. Er zijn initiatieven om de samenwerking 

Huizen –BEL-combinatie op het gebied van het sociale domein te intensiveren zowel regionaal als 

subregionaal. Daarmee wordt de regionale bestuurskracht verder versterkt. 

Voor de middellange termijn worden drie scenario’s geschetst die nog met een verdiepende verkenning onder 

leiding van een bestuurder/wetenschapper bij de gemeenten vóór 1 april 2014 worden getoetst. Wij kunnen op 

de uitkomst daarvan niet vooruitlopen maar het scenario dat uitgaat van de samenwerking Huizen, Blaricum, 

Eemnes en Laren heeft onze instemming. De scenario’s die uitgaan van een niet gedragen fusieprocedure 
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wijzen wij op voorhand af. Wij geven u in overweging om de fusievariant Huizen-BEL in scenario B te schrappen 

als blijkt uit de zienswijzen van de betrokken gemeenten er geen draagvlak daarvoor is.  

 

Stichtse Vecht 

De gemeente maakt geen onderdeel uit van de Gooi en Vechtstreek en is georiënteerd op de regio Utrecht. 

Stichtse Vecht wil de samenwerking met Wijdemeren en Weesp op het gebied van de transities in het sociale 

domein (jeugdzorg, werk & inkomen en zorg & begeleiding) verder uitbouwen. De drie gemeenten delen ook 

hun opgaven voor economie, recreatie en toerisme en het kernenbeleid. In de drie scenario’s voor de korte en 

middellange termijn krijgen de drie gemeenten de ruimte om hun samenwerking verder vorm te geven. Wij 

ondersteunen deze ontwikkeling. Daarbij is de voorwaarde gesteld dat Weesp uiterlijk in 2015 een 

bestuurskrachtonderzoek laat uitvoeren. Deze voorwaarde is, gelet op de positie van Weesp, te billijken.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw advies Bestuurlijke toekomst 

Gooi en Vechtstreek aan minister Plasterk graag tegemoet.  

 

 

Hoogachtend, 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

Voorzitter, 

 

 

 

Secretaris, 

 


