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Zienswijze Verdiepende verkenning
bestuurlijke toekomst Gooi en
Vechtstreek

Geacht college,

Bij brief van 16 april 2014 heeft u het rapport van de commissie Verdiepende verkenning bestuurlijke toekomst
Gooi en Vechtstreek op middellange termijn toegezonden met het vezoek om daarop vóór 1 juli a.s. te
reageren. Bij brief van 4 juni 2014 is de termijn om te reageren op verzoek van een aantal gemeenten die deze
termijn te krap vonden in verband met de collegevorming verlengd tot I oktober 2014. Hierbij geven wij onze
reactie op het advies van de commissie dat met name is toegespitst op de aanbevelingen die verband houden
met het middellange termijnperspectief en de bestuurlijke toekomst van de gemeenten Stichtse Vecht en
Eemnes.

Middellange termijn visie
ln het advies aan de minister van BZK wordt een lange termijn perspectief voor de Gooi en Vechtstreek
geschetst dat vooralsnog op weinig draagvlak kan rekenen. Mede om die reden gaven wij geen steun aan het
lange termijn perspectief. U heeft drie mogelijke scenario's voor de middellange termijn geformuleerd, als
tussenstap om het lange termijnperspectief te realiseren. Op basis van een verdiepende verkenning, uitgevoerd
door een externe commissie, bepaalt uw college het meest gewenste middellange termijn perspectief.

ln het advies onderschríjft de commissie het lange termijnperspectief voor de regio Gooi en Vechtstreek van GS

van Noord-Holland van één Gooistad of, als alternatief twee gemeenten. Bestuurlijke opschaling acht de
commissie onvermijdelijk om het organiserend vermogen en de doorzettingsmacht in overeenstemming te
brengen met de schaal waarop vraagstukken in de regio zich voordoen. De commissie heeft als ambitie een
advies uit te brengen dat ook kan rekenen op draagvlak bij gemeenten.

Bestuurlijk draagvlak bij de betrokken partners voor het bestuurlijk eindperspectief blijft voor ons (ook) een
belangrijk criterium. Er is draagvlak voor de herindelingsprocedure Bussum-Naarden-Muiden. Op basis van de
eerdere reacties op het conceptadvies met de drie mogelijke scenario's zal daarentegen naar venuachting
weinig steun zijn voor het advieselement dat de intensieve niet-vrijblijvende samenwerking een opmaat kan zijn
voor een fusie binnen afzienbare termijn. ln dat geval kunnen wij door het ontbreken van voldoende draagvlak
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geen steun geven aan het perspectief voor de middellange termijn voor wat betreft het adviesonderdeel van een
mogelijke tusie.

De commissie stelt op basis van de interviewronde vast dat de notie breed wordt gedeeld dat niets doen geen
optie is. Het ligt dan voor de hand om aan te sluiten en ruimte te geven aan de initiatieven voor samenwerking
die door de gemeenten worden verkend dan wel bestaande samenwerkingen die worden geTntensiveerd en
uitgewerkt. Daarbij staat het versterken van hun eigen bestuurskracht voorop en kan mede op basis daarvan
een bijdrage worden geleverd aan het opstellen van een gebiedsagenda voor de regio en het uitvoeren
daarvan.

Bestu u rs krachton der¿oek
De commissie adviseert de tussenresultaten van de samenwerkingsverbanden eind 201S/begin 2016 via een
bestuurskrachtonderzoek in combinatie met zelfanalyse en visitatie te beoordelen.
Een bestuurskrachtonderzoek geeft waardevolle informeren over het functioneren van een gemeente en kan
een positieve bijdrage leveren aan het verbeteren van het functioneren van gemeenten. Wij hebben goede
ervaringen met deze methodiek. We kunnen ons dan ook in principe vinden om een dergelijk onderzoek uit te
voeren. Wel is daarbij van belang dat gemeenten het nut van zo'n onderzoek onderschrijven, zich kunnen
vinden in de gekozen onderzoeksmethodiek en zelf opdrachtgever zijn.
Voor wat betreft het tijdstip van een bestuurskrachtonderzoek merken we het volgende op. De gemeenten
worden met ingang van 2015 verantwoordelijk voor de decentralisaties in het sociale domein. Deze transities
zijn omvattend en bepalen in grote mate het functioneren van gemeenten. ln verband hiermee geven wij in
oveniveging om pas een jaar later (medio 2017) na afstemming met de betrokken gemeenten een
bestuurskrachtonderzoek te laten uitvoeren.

Stichtse Vecht
De Verkenningscommissie adviseert om de samenwerking tussen Stichtse Vecht-Wijdemeren-Weesp niet te
intensiveren. De commissie pleit voor een versterking van de bestuurskracht van Wijdemeren en Weesp door
intensieve samenwerking met Hilversum aan te gaan en door met samenwerking in de regio. De inhoudelijke
redenen voor Stichtse Vecht om met Weesp en Wijdemeren samen te werken zouden beperkt zijn.
De commissie gaat hiermee voorbij aan de belangrijkste opgaven van de drie gemeenten, besloten door de
raden in de zomer van 2013, om de samenwerking op het gebied van de decentralisaties in het sociale domein
(Jeugdzorg, WMO en Participatiewet) verder vorm te geven. De drie gemeenten hebben na een inhoudelijke
verkenning van een aantal gedeelde opgaven welovenivogen gekozen voor een intensieve niet vrijblijvende
samenwerking. Andere gemeenschappelijke opgaven waarvoor zij de samenwerking ondezoeken en nader
vormgeven zijn het dorps- en klein kemenbeleid, het behoud van het kwetsbare landschap en cultuurhistorische
waarden in het Gooi en Vechtgebied en het opstellen van een economisch profiel. En ook een gezamenlijke
bed rijfsvoering behoort tot de onderzoeksmogelijkheden.
Deze robuuste samenwerking in het sociale domein verkeert in een vergevorderd stadium van voorbereiding en
kan niet zo maar worden omgezet in een samenwerking tussen Hilversum, Weesp en Wijdemeren.
ln uw advies van november 2013 aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties over de
bestuurlijke toekomst van Gooi en Vechtstreek is geadviseerd om deze samenwerking een kans te geven. Wij
hebben dat van harte ondersteund en houden daar aan vast. W'rj vinden het advieselement voor Weesp,
Wijdmeren en Stichtse Vecht onbegrijpelijk en kunnen ons daarin niet vinden. Wij pleiten er daarom voor om de
congruente samenwerking van de drie gemeenten te continueren.

Eemnes
De verkenners adviseren voor middellange termijn voor Huizen en BEl-samenwerking een intensief en niet-
vrijblijvend samenwerkingsverband aan te gaan, dat de opmaat geeft voor een mogelijke fusie van deze
gemeenten over 3 of 4 jaar dan wel een opgaan op (middel)lange termijn in een nog grotere nieuwe gemeente.
Wij ondersteunen (duurzame) samenwerkingsverbanden waarbij de inhoudelijke opgaven bepalend zijn voor de
structu u rvorm ing en bestu u rlijk draagvlak hebben.
ln dat kader opteren wij voor een gedragen beweging van onderop van de betrokken gemeenten dat niet
gedomineerd wordt door het (niet gedragen) langetermijnperspectief van de provincie Noord-Holland. Wij
pleiten er daarom voor om ruimte te geven aan het initiatief van de BEl-gemeenten en Huizen om samen een
niet-vrijblijvende samenwerking te verkennen in het sociale domein. Daamaast worden mogelijkheden voor
samenwerking verkend op het terrein van bedrijfsvoering en in het fysieke domein. Deze verkenning heeft als
uitgangspunt geen samenwerkingsmogelijkheden op voorhand uit te sluiten indien verbetering van
bestuurskracht of efficiencyvoordelen te behalen zijn. De betrokken gemeenten bepalen samen vanuit welk
perspectief zij hun samenwerking vorm willen gegeven. Wij vinden het dan niet gepast om voor te schrijven dat
deze samenwerking een opmaat vormt voor een mogelijke bestuurlijke opschaling. Dit advieselement steunen
dus niet.
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Over de berichtgeving van de bestuurskrachtmeting van BEl-samenwerking op pagina 11 van het rapport
wordt opgemerkt dat die zich zou beperken tot de interne processen. Wij merken daar het volgende over op.
ln 2011 is een bestuurkrachtmeting uitgevoerd door een extern bureau waarbij het bestuurlijk en ambtelijk
functioneren van de gemeente alsmede de BEl-samenwerking is onderzocht. Een oordeel is gegeven op vier
rollen van de gemeente (in de rol van bestuur van de gemeenschap, als organisatie, als mede-overheid en als
werkgever). Het intem en extem functioneren van de gemeente is daardoor in volle omvang onderzocht en
beoordeeld, dus ook de maatschappelijke en regionale effecten van hun bestuurskracht.

Samenvattend kunnen wij ons vinden in de verkenning van een intensieve niet vrijblijvende samenwerking van
de BEl-gemeenten en Huizen. Wij ondersteunen niet het advieselement dat dit een opmaat kan zijn van een
mogelijke fusie. Wij zijn verbaasd over het advieselement voor de samenwerking Stichtse Vecht-Wijdemeren-
Weesp en de onderbouwing die daaraan ten grondslag. Wij pleiten op basis van de juiste feiten voor het
voortzetten en vormgeven van hun samenwerkingsverband en het verkennen van andere
samenwerkingsmogelijkheden. Tenslotte geven wij in ovenrueging om een eventueel bestuurskrachtonderzoek
na afstemming met de betrokken gemeenten medio 2017 uit te voeren en niet een jaar na de transities in het
sociale domein.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voozitter,

Secretaris,
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