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VERZONDEN 3 g. g5. lt
Geachte leden van Gedeputeerde Staten,
Met verbazing hebben we kennisgenomen van het rapport van de verkenners bestuurlijke inrichting
Gooi en Vechtstreek omtrent de samenwerking Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (S|). Het
advies van de verkenners Iuidt dat deze samenwerking niet verder zou moeten worden
ge'l'ntensiveerd. Als gemeente Stichtse Vecht herkennen we ons absoluut niet in dit advies.
Het Proces
De samenwerking SWW is van onderop ontstaan. Een dergelijke samenwerking wordt toegejuicht
door het huidige kabinet in relatie tot de 100.000+ gemeenten. Het gaat om een bewuste keuze
vanuit de drie gemeenten die elkaar zien als Iogische en veelbelovende partners. De samenhang
binnen het gebied en de kansen zijn van doorslaggevend belang geweest in de keuze om samen te
werken.
In onze gesprekken met de veran|oordelijke gedeputeerde van de provincie Noord-Holland en van
de hrovincie Utrecht is waardering geuit over de samenwerking S|. Bovendien is uitgesproken
dat de provinciegrens geen belemmering is voor de samenwerking. Uit het rapport van de
verkenners is echter op te maken dat de provinciegrens wel degelijk een rol heeft gespeeld bij de
afweging om de samenwerking niet te intensiveren.
Uw conceptadvies aan de minister van BZK
Uw college is op basis van het adviesrappod van de heer Winsemius en de diverse zienswijzen van
gemeenten tot een conceptadvies aan de minister van BZK d.d. 29/8/2013 gekomen. Het advies van
de heer Winsemius stelt, Door fusie van de zogenoemde 'water'-gemeenten Muiden, |eesp,
Wldemeren en - buiten Gooi en Vechtstreek - Stichtse Vecht ontstaat een stevig blok met een sterk
elten cultuur die gericht is op kleine kernen. De schaal là voldoende voor een inhoudellk beleid dat
ruimte biedt voor Iandbouw, natuur en recreatie en, zo nodig, ook tegenspel kan bieden tegen de
Qrote Buren. De schaal van het ambtellk apparaat is ook voldoende om bestaande Wetsbaarheden
op te Iossen en de aanstaande decentralisaties adequaat ter hand te nemen. ''
Naar aanleiding van dit advies heeft uw college de minister van BZK geadviseerd, ''Voor |eesp, de
samenwerking met Wldemeren en Stichtse Vecht een kans te geven. Weesp kan in alle varianten
haar gewenste samenwerking met Wijdemeren en Stichtse Vecht verder uitbouwen en kan voorlopig
zelfstandig blijven. Uw conceptadvies aan de minister van BZK staat hiermee haaks op het advies
van de verkenners.
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Gemeenschappelijke opgaven
De drie gemeenten hebben gekozen tot een intensieve samenwerking, vanwege een aantal
gemeenschappelijke opgaven :
- De transformatie van het sociaal domein, als onderdeel van de omslag naar een actieve
samenleving met betrokken burgers, is de belangrijkste gemeenschappelijke opgave.
Samenwerking wat betreft het sociaal domein Ievert belangrjke schaalvoordelen op en een
betere dienstverlening naar de burger;
- De gezamenlijk invulling aan de veranderende rol van de gemeenten is van wezenlijk belang.
Zelf- en samenredzaamheid zijn kernbegrippen die in toenemende mate aandacht krijgen in het
binnenlands bestuur;
- Het behoud van het kwetsbare Iandschap met zijn cultuurhistorische waarde is in de hele Vecht-
en Gooistreek een cruciale opgave omdat de streek er zijn kracht en zijn aantrekkelijkheid aan
ontleent;
- De bescherming van de talrijke kleine kernen in het gebied. De verscheidenheid en de
kleinschaligheid van kernen vormt de identiteit van het gebied;
- Het belang van diversiteit in de bevolking. In het gebied neemt het aantal jeugdigen af en het is
prettiger om een menging van jong en oud te hebben. Het is van groot belang om de diversiteit
van jong en oud, rijk en arm, hoog- en Iaag opgeleid etc. vast te houden op niveau van de
kernen;
- Een krachtige strategische opgave. Het is al opgemerkt in het rappod van de heer Winsemius.
Door samen te werken en daarmee voldoende massa te maken om een rol te spelen in een
gebied omringd door stedelijke agglomeraties, liggend in de Noordvleugel',
- Daarnaast zien de gemeenten ook op onder andere beleidsterreinen toerisme en recreatie en
economische on|ikkeling en de bedrijfsvoering interessante mogelijkheden.
Samenwerking in ver gevorderd stadium
Er is veel gebeurd in onze 3 gemeentelijke organisaties. We zijn intensief met elkaar gaan
samenwerken en hiervoor is veel werk verzet. Op maar liefst 28 terreinen worden diverse vormen
van samenwerking voorbereid. Omdat het belangrijk is de samenwerking op al die taken efficiënt en
effectief op te pakken, en de bevoegdheden en veran|oordelijkheden (zowel ambtelijk als
bestuurlijk) correct te beleggen, is inmiddels een programmastructuur voor de samenwerking
ingericht en een programmadirecteur aangesteld.
De eerste resultaten van de samenwerking tussen de gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en
Wijdemeren, gaan voor de inwoners zichtbaar worden. Duidelijk is dat op de primaire doelen van de
samenwerking, te weten de versterking van de diens&erlening aan inwoners, de versterking van de
gezamenlijke kwaliteit, de strategisch/beleidsmatige potentie en het behalen van
bedrijfseconomische voordelen, zich kansrijke mogelijkheden aandienen.
Net voor de zomer 2013 hebben de drie gemeenteraden het groene Iicht gegeven voor het verder
uitwerken van de samenwerking van de gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeœn. Op het
terrein van de decentralisaties (WMO, de jeugdzorg en de Padicipatiewet) is ingestemd met het
vormen van een congruente regio en robuuste samenwerking. Daarin zijn inmiddels belangrijke
voorbereidende stappen gezet. Ook op andere terreinen is samenwerking kansrijk
De gemeenten onderzoeken de mogelijkheden om binnen de gemeenten plaatsonafhankelijk
diensten aan te bieden, zoals het aanvragen en afgeven van reisdocumenten. Inwoners kunnen met
ingang van 2015 hun paspood dan in elk van de drie gemeenten afhalen, waardoor reisafstanden
verminderen. Ook wordt onderzocht of er een gezamenlijk telefonisch informatiecentrum kan komen,
waarmee de telefonische bereikbaarheid kan worden vergroot. Daarnaast Ievert dit e|icienc-inst
op. Zoals iedere gemeente in Nederland moet de gemeentelijke basisadministratie (GBA)
gemoderniseerd en gedigitaliseerd worden. De gemeenten willen dat samen gaan doen.
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Al per 1 januari 2014 wordt een gezamenlijke poule van Buitengewoon Opsporings Ambtenaren
(BOA's) aangesteld. Belangrijke taak van de BOA's wordt het tegengaan van alcoholgebruik onder
minderjarigen.
Op het terrein van recreatie en toerisme is een aanpak geformuleerd voor een gezamenlijke
gebiedsmarketing. Er vindt momenteel een ondecoek plaats naar onder meer de sterke en de
zwakke kanten van het gebied en de gezamenlijke positionering voor het gebied. Met als doel om
een toeristisch product te promoten en op de markt te zetten. Ook stellen de drie gemeenten
gezamenlijk een Economisch profiel op, waarin de economische structuur van het gebied, de kansen
en bedreigingen in kaart worden gebracht om zo de economische potentie maximaal te benutten en
te versterken.
Andere vormen van samenwerking
De verkenning tot samenwerking tussen Wijdemeren, Weesp en Stichtse Vecht houdt geen
belemmering in voor andere vormen van samenwerking. Het is duidelijk dat de samenwerking ook
voor anderen open staat. Dat betekent bijvoorbeeld dat de deur blijft openstaan voor gemeenten in
het westelijk weidegebied. Ook de stadsgewestelijke samenwerking is van groot belang.
Samenva|end
Kortom de samenwerking S| is in een ver gevorderd stadium. De voodvarendheid in de
samenwerking is ingezet mede door uw advies aan de minister van BZK. De kracht van onze
samenwerking ligt in eerste instantie vooral bij de decentralisaties in het sociale domein. De
uitdaging is goede zorg te bieden en tegelijkedijd de bezuiniging te halen. Dit alles onder enorme
tijdsdruk en extra investeringen. Het advies van de verkenners inzake S| heeft grote gevolgen
voor onze samenwerking. Het niet intensiveren of continueren van deze congruente samenwerking
zal alle voordelen teniet doen en zal Ieiden tot extra kosten voor onklechting en het aangaan van
een andere samenwerking. Het advies van de verkenners omtrent S| achten wij dan ook zeer
onverstandig.
Hoogachtend,
Burgemees r e wethouders van Stichtse Ve ht,
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