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Inbreng De Lokale Partij 
Raadsvergadering d.d. 21 juni 2018 
Agendapunt 8: Bestuurlijke toekomst 
 
Voorgesteld wordt: 

1. De gemeente Wijdemeren kiest ervoor om voor 2028 een samenvoeging 
te realiseren tot één gemeente Gooi en Vecht. 

2. De gemeente Wijdemeren sluit alle tussenvormen van ambtelijke en 
bestuurlijke fusie uit. 

Bijdrage in 1e termijn 

Het raadsvoorstel. 
  
Wat is de doelstelling volgens het raadsvoorstel ? 
 Vóór 2028 één gemeente Gooi en Vecht gerealiseerd. 
  
Uit de in het raadsvoorstel beschreven strategie en aanpak moet blijken hoe die 
doelstelling te bereiken: 

- Provincie uitnodigen te faciliteren; 
- Intensief contact met andere raden en gemeenten; 
- Contacten met GS, Staten en leden 1e en 2e Kamer. 

want we willen het draagvlak vergroten. 
  
Er wordt gezocht in het raadsvoorstel wat bindt: 

- Hilversum wil uiterlijk 2030 één gemeente Gooi en Vecht; 
- Provincie NH ziet één gemeente ook als einddoel. 

Tja, dat zijn nou net 2 partijen die niet onze vrienden zijn op dit gebied. 
  
Wat willen wij bereiken volgens het raadsvoorstel? 

- Positie op het speelveld (regionaal om ons heen); 
- Financieel veel robuuster; 
- Sterke organisatie met (nog) beter personeel; 
- Afschalen naar krachtige kernen; 
- Beter dienstverlening en makkelijker investeren daarin. 

  
Maar ondertussen laten we Berenschot rustig doormodderen. 
Nieuw Beleidskader van de minister beschikbaar ja of nee, dat doet er niet toe. 
En dan gaan we met zoveel mogelijk gemeenten (volgens het raadsvoorstel) 
een gezamenlijke zienswijze opstellen die de ontwerpen van Berenschot/
Provincie afwijst. 
  

Pagina �  van �1 4

Voorstel is aangenomen:Voor: DB/ CDA/ D66/ VVD (coalitie)
Tegen: PvdA/GL & De Lokale Partij

https://wijdemeren.raadsinformatie.nl/vergadering/493258/Gemeenteraad%2021-06-2018
https://wijdemeren.raadsinformatie.nl/document/6569388/1/RV_standpunt_Wijdemeren_herindelingsproces
http://www.delokalepartij.org
http://www.facebook.com/DeLokalePartijPolitiek
http://www.delokalepartij.org
http://www.facebook.com/DeLokalePartijPolitiek


   De Lokale Partij 
  

w
w

w
.delokalepartij.org  

 
tw

itter: @
delokalepartij_  

facebook: w
w

w
.facebook.com

/D
eLokalePartijPolitiek

De realiteit 
  
De provincie dramt ondanks alle mooie woorden gewoon door. 

‘vanwege de zorgvuldigheid van het proces hebben wij besloten om de 
arhi-procedure te verlengen’  

staat letterlijk in hun brief.   Zorgvuldigheid ....... 

De gedeputeerde heeft lak aan het ontbreken van draagvlak in Wijdemeren. 
‘Als de provincie ingrijpt dmw een herindeling dan gaat het niet meer 
om draagvlak voor een fusie, dan is er al heel wat gebeurd’,  

stelt hij. 

Beste collega’s, accepteren we dat allemaal klakkeloos?  
Dat is de realiteit! 
  
Hilversum wil op korte termijn met Wijdemeren fuseren. 
Huizen, Laren en Blaricum hebben heel andere plannen, namelijk dat de 
provincie stopt met het fusieproces. 
Gooise Meren is druk met zichzelf, begrijpelijk als je net gefuseerd bent. 
  
Dus draagvlak vergroten voor 1 gemeente: kansloos. 
Wat ons in de regio bindt is dat we het niet eens zijn met de provincie, benut 
die krachten nu eens collectief. 
  
En dan wat we willen bereiken: 
- Onze regio heeft een prima positie gekregen op het speelveld, zowel op het 

sociaal als het fysiek domein, denk eens aan de RSA (regionale 
samenwerkingsagenda). En laten we de provinciale verantwoordelijkheid niet 
vergeten op dit terrein! 

- Financieel veel robuuster, jaja, nog hogere kosten over het algemeen en nog 
makkelijker uitgeven; 

- Sterke organisatie en beter personeel. Me dunkt dat we hier zelf inmiddels 
veel aan doen; 

- Afschalen naar krachtige kernen: Wijdemeren is zo’n kern, houd die dan toch 
vast; 

- Betere dienstverlening, hoe durf je het te benoemen na alle gedane en al 
hier geplande investeringen ... 

  
Strategisch adviseur naar 1 gemeente 
  
Voorzitter, het klinkt allemaal niet heel erg doordacht. 
Het roept een vraag op? 

Is de strategisch adviseur naar 1 gemeente die u opnam in uw 
bestuursakkoord al actief? 

Zo ja, wat is haar/zijn rol geweest in dit raadsvoorstel? 
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Hoe ziet De Lokale Partij het 
  
Voorzitter, destijds in 2014 werd als een duveltje uit een doosje fusie met 
Hilversum bedacht door de coalitie. 
Zonder onderbouwing, zonder draagvlak, als schieten uit de heup op wat 
beweegt. 
  
Nu anno 2018, herhaalt de geschiedenis zich. De nieuwe coalitie kiest zonder 
onderbouwing en zonder draagvlak voor Groot Gooistad. 
Je zou toch anders verwachten van 3 van de 4 partijen ..... 
Het jongste plan lijkt ingegeven door de intentie om alles te offeren om maar 
onder de fusie met Hilversum uit te komen. 
  
Beste collega’s, wat nodig is, is draagvlak en onderbouwing voordat De Lokale 
Partij zo’n mogelijke toekomstrichting kan ondersteunen. 
Dat is altijd ons uitgangspunt geweest en dat is het nog steeds.  

Draagvlak, onderbouwing, waardenprofiel vaststellen. 
U kent het allemaal. 

Al in november 2014 stelden wij voor daar inhoud aan te geven, tot op de dag 
van vandaag blijft het bij achter de feiten aanlopen. 
  
Dit klinkt allemaal als: 
Man komt thuis en vertelt dat hij net een mooie nieuwe degelijke auto gekocht 
heeft. 
Z’n vrouw zegt: waarom weet ik dat niet? 
Man zegt: het leek me slim dat nu te doen, een mooie aanbieding. 
Vrouw zegt: wat ga je ermee doen, wat is de kleur en wat zijn de opties? 
Man: daar heb ik nog niet aan gedacht maar er was nog wel iets bespreekbaar 
zei de verkoper ... 
Vrouw zegt: nou, je bent er lekker ingetuind, wat dom en tel ik niet meer mee 
hier? 
  
Kortom:  
geen draagvlak, geen onderbouwing, geen waardenprofiel. 
  
Afsluitend 
  
We kunnen het raadsvoorstel begrijpen met de kennis van de hete adem van 
Berenschot in de nek. 
Maar als je dit aan een gewone weldenkende inwoner laat lezen, zullen er 
weinig zijn die hiervan het nut inzien. 

SMART formuleringen en/of plannen ontbreken geheel. 
  
De Lokale Partij adviseert eerst uw huiswerk veel beter te doen. 
Wethouder, ga nu eerst eens aan de slag en zoeken naar echte consensus in de 
regio. 
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Kom dan met resultaten naar de raad, u heeft immers meer tijd gekregen van 
de provincie. 

Besluit als gemeenteraad pas als duidelijk is hoe de provincie zich op gaat 
stellen naar aanleiding van wat aan nieuw beleidskader op tafel komt. 
  
Wij willen trouwens graag van u horen hoe het nieuwe beleidskader tot stand 
komt en of daarop nog invloed/inspraak mogelijk is! 
Kunt u ons daarover schriftelijk informeren? 
  
Wat ons momenteel het meest functioneel lijkt is samen optrekken met Huizen, 
Blaricum en Laren en in een ferme brief aan de provincie duidelijk maken hoe 1 
grote en 3 kleine gemeenten erover denken. 
Het zou zomaar kunnen dat Gooise Meren daarbij aansluit. En wat professionele 
juridische deskundigheid inhuren op dit gebied (à la gemeente Laren) lijkt ook 
geen overbodige luxe. 
  
Het voorstel zoals dat thans ter besluitvorming voorligt kan De Lokale Partij 
onmogelijk steunen. 
  

  
De Lokale Partij 
Gert Zagt fractievoorzitter 
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