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met een plus!?" 

VERZONDEN 1 3 OKT Z014 

Geacht college, 

Inleiding 

Op 21 juni en op 3 oktober 2014 heeft de raad in raadsconferenties nagedacht over de 
bestuurlijke toekomst van Wijdemeren. De raadsconferenties waren bedoeld als 
voorbereiding op de openbare raadsbijeenkomst van 8 oktober 2014 en de 
raadsvergadering van 9 oktober 2014 teneinde een zienswijze op het rapport van de 
verkenners" Gooi en Vechtstreek: regio met een plus !?" op te kunnen stellen . 

Visie gemeenteraad 

Wij constateren dat er nu , met name in het sociaal domein, een overlap aan samenwerking 
is in de twee regio 's. Op een aantal terreinen werken wij zowel samen met de Gooi en 
Vechtstreek als met Stichtse Vecht en soms breder met Utrecht-West. Wij vinden dat als 
permanente situatie(geen doorgang provinciale fusie ; zie verder onderstaand) niet efficiënt, 
onnodig bureaucratisch en onvoldoende transparant. 

De vele samenwerkingsverbanden die de gemeente in het algemeen heeft leiden ook tot het 
ontstaan van een "democratisch gat". Wij constateren regelmatig dat we er niet meer alleen 
"over gaan" en dat de uiteindelijke beslissingen elders worden genomen. Daardoor kan de 
gemeenteraad zijn controlerende taak steeds minder uitoefenen. 

Wij stellen vast dat de gemeente Wijdemeren inmiddels een groot deel van haar taken niet 
meer alleen en zelfstandig uitvoert. Onze gemeentelijke organisatie is daarvoor te klein en 
dus kwetsbaar. 
Op een aantal terreinen beschikken wij over onvoldoende ambtenaren. Soms is maar één 
ambtenaar voor een taakveld beschikbaar en moet bij uitval regelmatig worden ingehuurd. 
Door de toename van taken die de gemeente uitvoert neemt deze kwetsbaarheid alleen 
maar toe. Uit de raadsconferentie van 21 juni jl. kwam dit beeld duidelijk naar voren. Deze 
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opvatting wordt door de gemeenteraad breed gedeeld, zo bleek uit de reacties. 
Keus gemeenteraad 

Daarom is een scherpe keuze noodzakelijk. In de laatste raadsconferentie op 3 oktober jl. 
zijn uiteindelijk twee opties tegen het licht gehouden: SWW en Gooistad. 

Wij kiezen voor een route naar mogelijk uiteindelijk Gooistad, ook wel Gooiland genoemd. 
Daarbij realiseren wij ons dat dit een perspectief op lange termijn is. Mogelijk 15 jaar of 
langer voordat realisatie aan de orde is. Of er dan zo'n gemeente moet komen is een zaak 
die tegen die tijd opnieuw moet worden beoordeeld naar gelang de dan bestaande 
bestuurlijke verhoudingen en omstandigheden. De in het rapport van de verkenners 
geformuleerde tussenstap is dus noodzakelijk en betekent in ons geval een fusie op 
middellange termijn met Hilversum en Weesp. 

SWW samenwerking 
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De samenwerking in SWW verband is een succes gebleken en heeft ertoe bijgedragen dat 
Wijdemeren de afgelopen jaren niet (al) is gestruikeld en bijvoorbeeld de decentralisaties op 
een verantwoorde wijze kan uitvoeren. Er heerst een goede samenwerkingscultuur. Echter 
het perspectief voor deze samenwerking is gewijzigd. Inmiddels is duidelijk dat de 
provinciegrens tussen Utrecht en Noord-Holland voorlopig niet zal verdwijnen. Hoewel geen 
fusie was beoogd tussen de SWW gemeenten, was dit wel planBindien de zelfstandigheid 
van Wijdemeren niet meer reëel zou blijken te zijn. Dat betekent dat de SWW samenwerking 
niet meer zal worden dan een samenwerking, provinciegrens overschrijdend. En dus dat in 
twee regio's moet worden gewerkt. Dit is op den duur een onwenselijke situatie. 

Ontwikkeling Gooi en Vechtstreek 

Echter ook in de Gooi en Vechtstreek is de situatie veranderd. Per 1 januari 2016 zullen 
Bussum, Muiden en Naarden fuseren. Uit gesprekken met de gemeente Hilversum blijkt dat 
Hilversum werkt aan een veranderde opstelling, in die zin dat de rol van centrumgemeente 
meer uit de verf komt en ook dienstbaar wordt gemaakt aan de belangen van de gehele 
regio. In dat verband vinden wij de eigen identiteit van onze dorpen erg belangrijk en deze 
moet gewaarborgd worden. Aangezien Hilversum veel belangstelling heeft getoond voor het 
kernenbeleid zoals wij dat ontwikkelen, rekenen wij daarop en hebben wij daar vertrouwen 
in. 

Wij onderschrijven ook de noodzaak van een grotere bestuurskracht in de Gooi en 
Vechtstreek. Het gebied moet zich beter profi leren tussen de stedelijke agglomeraties van 
Amsterdam, Almere en Utrecht. Indien op de middellange termijn drie gemeenten in de Gooi 
en Vechtstreek ontstaan is daarmee al een belangrijke stap gezet. 

Vervolgproces 

Een mogelijke fusie tussen Hilversum, Weespen Wijdemeren op middellange termijn zou 
plaats kunnen vinden per 1 januari 2019 of 1 januari 2020. Ons lijkt het niet wenselijk om de 
huidige raadsperiade tot 2018 in te korten, hetgeen het geval zou zijn bij een fusie op 1 
januari 2018, waarbij verkiezingen zouden moeten worden gehouden in november 2017. 
Bovendien hechten wij aan een zorgvuldige voorbereidingstijd, waarbij ook onze belangen 
als kleinere fusiepartners voldoende kunnen worden gewaarborgd. Wij hechten er ook aan 
zorgvuldig overleg te voeren met onze samenwerkingspartners in SWW verband. Immers 
deze keuze heeft ook voor hen consequenties. Dat geldt in het bijzonder voor de gemeente 
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Weesp. Indien ook de gemeente Weesp tot een zelfde conclusie zou komen, dan willen wij 
nadrukkelijk gezamenlijk met hen de voorbereiding van een fusie gestalte geven. 

Wij zullen de gemaakte afspraken met Stichtse Vecht en Weesp nakomen. In het sociaal 
domein gaan wij ervan uit dat de samenwerking tenminste drie jaar zal worden voortgezet. 
Voor nieuwe samenwerkingsinitiatieven in SWVV verband geldt dat deze het middellange 
termijn perspectief van een fusie met Hilversum en Weesp niet in de weg mogen staan en 
daaraan een bijdrage dienen te leveren. Daarbij wordt met name gedacht aan 
samenwerkingsinitiatieven tussen Weesp en Wijdemeren, zonder Stichtse Vecht op 
voorhand daarvan te willen uitsluiten. Evident is verder dat samenwerking met de beoogde 
fusiepartner Hilversum vanaf nu de ruimte moet krijgen. 

U vraagt ons een reactie te geven op het rapport van de verkenners. Met deze brief geven 
wij gevolg aan dit verzoek, na een gedegen analyse te hebben gemaakt in twee 
raadsconferenties en meningsvormend daarover te hebben gediscussieerd in de 
raadsbijeenkomst van 8 oktober 2014, zoals dat tot de verantwoordelijkheid van de 
gemeenteraad behoort. 
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Vervolgens echter is het van groot belang dat een dergelijk zwaarwegend onderwerp met 
inwoners, ondernemers en andere organisaties wordt besproken. Nadat u een besluit heeft 
genomen over het vervolg op het advies van de verkenners en dit besluit leidt tot een 
mogelijke fusie, zullen wij per kern met onze inwoners , ondernemers en andere organisaties 
in gesprek gaan. 

De fracties van DorpsBelangen en D66(7 leden) nemen een minderheidsstandpunt in en 
hebben tegen de vaststelling van de zienswijze gestemd. 

Met vriendelijke groet, 

De geme nteraad van Wijdemeren 
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