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Bestuurskrachtondezoek Gooi en
Vechtstreek

Geacht college,

Uw college heeft in de brief van 18 december 2015 een voorstel gedaan over de procedure, de planning en de

ondezoeksvragen voor een bestuurskrachtondezoek voor de Gooi en Vechtstreek. Eemnes is hierbij via de

BEl-samenwerking betrokken. ln deze brief reageren wij op uw voorstel.

Bestuurskrachtondezoek
ln onze reactie van 23 september 2014 op het advies ' Gooi en Vechtstreek: regio met een plus?' van de

Verkenners hebben wij gemeld dat wij goede ervaringen hebben met een bestuurskrachtondezoek. Een

bestuurskrachtonderzoek kan waardevolle informatie verschaffen over het duuzaam versterken van
gemeenten. Wij kunnen ons dan ook in principe vinden in het uitvoeren van een bestuurskrachtondezoek.

Tijdstip en planning

Over het tijdstip van een bestuurskrachtsondezoek hebben wij eerder gepleit om dit ondezoek niet eind

2015/begin 2016 uit te voeren zoals de Verkenners voorstelden, maar medio 2017. De implementatie van de

decentralisaties in het sociale domein per 1-1-2015 geven dan een realistischer beeld in het ondezoek.
Overigens blijkt dat de BEl-H-gemeenten nog volop bezig zijn met het nader vorm geven van hun verdiepende
samenwerking. Het ondezoek nu uitvoeren geeft het samenwerkingsverband onvoldoende tijd om zich te

ontwikkelen en daarmee een scheef beeld van de potentiele kracht van deze samenwerking.

Uw college stelt voor medio 201 6 in casu in februari 2016 één ondezoek voor de hele regio (m.u.v. Gooise

Meren) te starten met twee trajecten: Hilversum-Weesp en Wijdemeren, en Huizen en de BEl-gemeenten. Door

nu te starten wordt de mogelijkheid open gehouden om te opteren voor een eventuele fusie per 2019.

Wij merken op dat de optie van fusie enkel speelt in het traject Hilversum-Wijdemeren-Weesp en niet aan de

oostkant van de BEl-H-gemeenten. De noodzaak om nu in de hele regio met een bestuurskrachtmeting te

starten ontbreekt derhalve. Tegen de achtergrond van het vorenstaande pleiten wij er nogmaals voor om medio

2017 het ondezoek voor de BEl-H-gemeenten uit te voeren. Dat geeft tevens Eemnes de ruimte om eerst de

dialoog met haar inwoners over het perspectief voor Eemnes uit te voeren in de eerste helft van 2016. ln
verband hiermee heeft Eemnes besloten nu niet deel te nemen aan het ondezoek en wij kunnen ons daarin

College Yan Gedeputeerde Staten
Arch¡medeslaân 6
Postbus 80300, 3508 TH Ukedt
T 030-25891 1 1

PROVINCIE-UTRECHT.NL 17160



vinden. Het zou jammer zijn als het bestuurskrachtondezoek geen volledig beeld geeft van de BEL-H-
samenwerking.

Ondezoeksopzet
De ondezoeksvragen zijn herkenbaar. Er is aandacht voor de verschillende aspecten van de bestuurskracht
van de gemeenten en daamaast worden vragen gesteld over bijdrage van de samenwerking aan regionale
ontwikkelingen. Vraag vier over het eindperspectief van de gemeenten vinden wij overigens prematuur. De

uitkomst van het ondezoek is nog onbekend en meerdere opties voor de toekomst zijn dan mogelijk. Van een
eindperspectief kan geen sprake zijn, eerder van een (gedragen) toekomstperspectief.

Vervolgtraject
Wij vezoeken u, na ontvangst van alle reacties op uw voorstel voor het bestuurskrachtondezoek, ons te
informeren over het vervolgtraject en de planning. W'rj gaan overleggen met Eemnes over hun dialoogtraject en
zullen u over hun planning informeren.

Hoogachtend,

Gedeputeerde staten van Utrecht,

Voorzitter,

Secretaris,
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