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Geacht college,

We stellen het zeer op prijs dat u ons in de gelegenheid stelt om te reageren op het bestuurskrachtonderzoek
Regio Gooi en Vechtstreek. Omdat de aanbevelingen ook direct gevolgen hebben voor de gemeente Eemnes,
maken we hier graag gebruik van.
Wij voeren als het gaat om bestuurskracht en gemeentelijke herindeling een beleid gebaseerd op ons
Coalitieakkoord. Dat heeft een andere focus dan uw beleid. Het is dan ook vanuit deze visie dat u onze reactie
dient te lezen.
Op hoofdlijnen herkennen we het beeld dat het rapport schetst. Individueel presteren de meeste gemeenten
voldoende, maar in de regionale samenwerking is nog een wereld te winnen. Net als de Provincie NoordHolland gunnen ook wij de regio (en de Utrechtse gemeente Eemnes) een krachtige toekomst.
Een gemeentelijke fusie kan naar onze mening slechts succesvol zijn bij voldoende draagvlak van onderop.
Wij constateren uit zowel het rapport als uit gesprekken in deze regio dat hier in de praktijk hier nog
onvoldoende aan wordt voldaan.
In die zin zijn wij van mening dat het rapport teveel focust op een structuurdiscussie en –oplossing. Het
geconstateerde probleem is veeleer een kwestie van samenwerkingscultuur dan –structuur.
Ook constateren wij dat de gemeente Eemnes zich, net als de gemeenten Blaricum en Laren, uitspreekt voor
een bestuurlijk zelfstandige toekomst met een intensieve regionale samenwerking. Deze gemeenten pleiten
voor het versterkt doorzetten van de huidige BEL-samenwerking en deze verdere te versterken door de
samenwerking in de regio te zoeken op de PIOFACH-taken. Daarnaast hopen zij de regionale samenwerking te
versterken door het vormen van een ‘coalition of the willing’. Binnen deze coalitie kunnen goede en bindende
afspraken worden gemaakt.
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Als Provincie Utrecht zien en waarderen wij deze beweging van onderaf en spreken wij hier onze steun voor uit.
Wij roepen het College van Gedeputeerde Staten van Noord Holland dan ook op deze beweging ruimte en uw
steun te bieden.
Mocht vanuit deze beweging van onderaf het plan bij de BEL-gemeenten ontstaan om bestuurlijk samen te
gaan, zijn wij er van overtuigd dat deze gefuseerde BEL-gemeente voldoende bestuurskracht heeft om een
bijdrage te leveren aan een krachtige Utrechtse regio.
Het feit dat deze samenwerking zich uitstrekt over de provinciegrens heen, zien wij niet als belemmering.
Integendeel, dit is in vele regio’s, waaronder de succesvolle FoodValley, dagelijkse praktijk. Hier vinden wij ook
steun in het rapport ‘Maak Verschil’ (van de Studiegroep Openbaar Bestuur) dat pleit voor het centraal stellen
van de inhoudelijke opgave en voor grensoverschrijdende samenwerking.
Samenvattend geven wij u het volgende mee:
Wij delen met u dat de meeste gemeenten individueel voldoende bestuurskrachtig zijn, maar dat er qua
regionale samenwerking nog veel gewonnen kan worden. Desondanks delen wij de conclusie en het advies tot
gemeentelijke fusie niet. Het hiervoor benodigde draagvlak van onderaf ontbreekt.
Wel steunen wij de BEL-gemeenten die hun onderlinge samenwerking verder willen versterken en hierbij willen
inzetten op verdergaande regionale samenwerking in een coalition of the willing. Wij roepen uw College dan ook
op deze beweging van onderaf de ruimte te geven en te ondersteunen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
De voorzitter,

De provinciesecretaris,
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