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Onderwerp Statenbrief: Bestuurskrachtmeting Gooi en Vechtstreek 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
 
Aanleiding 
GS van Noord-Holland stellen voor om in de eerste helft van 2016 één bestuurskrachtonderzoek voor de hele 
regio Gooi en Vechtstreek (m.u.v. Gooise Meren) uit te voeren met twee trajecten: Hilversum, Wijdemeren en 
Weesp enerzijds, en Huizen en de BEL-gemeenten anderzijds. Door nu het onderzoek te starten blijft de 
mogelijkheid open om te opteren voor een fusie per 1-1-2019 (wens van Hilversum en Wijdemeren). 
 
Voorgeschiedenis 

De heer G. Jansen en mevrouw H. te Grotenhuis hebben in april 2014 het rapport ‘Gooi en Vechtstreek: regio 
met een plus!’ aan GS van Noord-Holland opgeleverd. Het rapport betreft een verdiepende verkenning naar de 
bestuurlijke ontwikkelingen in de regio Gooi en Vechtstreek. In dit rapport wordt een zevental adviezen voor de 
regio gegeven voor de middellange termijn.   
 
Essentie / samenvatting: 
Wij hebben goede ervaringen met bestuurskrachtonderzoek en kunnen in principe daarmee instemmen. In onze 
reactie van 23-9-2014 hebben we gepleit om het onderzoek medio 2017 te houden in verband met de 
decentralisaties in het sociale domein. De BEL-gemeenten en Huizen willen ook in 2016 hun intensieve 
samenwerking verder vormgeven. Eemnes heeft op 25 januari 2016 besloten om in de eerste helft van 2016 een 
Dialoog met inwoners over het perspectief voor Eemnes te organiseren en daarom (nog) niet deel te nemen aan 
het bestuurskrachtonderzoek in 2016. De optie van een mogelijke fusie per 1-1-2019 speelt niet in het traject van 
bestuurskrachtonderzoek voor de BEL-gemeenten en Huizen. Wij pleiten daarom (opnieuw) om het bestuurs-
krachtonderzoek voor de BEL-gemeenten en Huizen in 2017 te houden. 
Voor het overige verwijzen wij naar onze reactie als verwoord in bijgevoegde brief.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Het duurzaam versterken van de bestuurskracht van gemeenten. 
 
Financiële consequenties 

n.v.t 
 



 

  

 

Vervolgprocedure/voortgang 

Wij zullen u over de uitkomst van de dialoog met de inwoners over de toekomst van Eemnes informeren en de 

vervolgstappen die Eemnes dan gaat nemen.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
 
 
De secretaris,  
 


