Inspraak van Burgerinitiatief Wijdemeren2020 op Commissievergadering
14 januari 2016
Bestuurskrachtmeting (BKM): het is altijd goed te kijken naar wat goed/slecht gaat in
het bestuur van de gemeente en waar verbeteringen mogelijk zijn.
In dit geval hebben we er niet veel vertrouwen in, want het lijkt erop dat de BKM
gebruikt wordt om een fusie achteraf te onderbouwen. Er ligt immers al een
besluit van de gemeenteraad voor een keuze voor een fusie met Hilversum, de
beruchte Zienswijze van oktober 2014, en uit de communicatie met de provincie
blijkt dat men haast heeft om tot een fusie te komen. Gauw even de BKM doen en
dan snel fuseren, geen gezeur.
Waarom dan nog een BKM doen? Er wordt wel eens een vergelijking gemaakt
met een APK voor de auto. Maar waarom zou je een APK doen als je al besloten
hebt de auto op te doeken en een nieuwe te kopen?
Wijdemeren2020 vraagt twee dingen:
1. Laat in ieder geval ook andere mogelijkheden uitzoeken dan alleen een fusie met
Hilversum. Weesp laat ook andere opties uitzoeken.
2. Wij vragen voldoende tijd voor een gedegen inspraak van de bevolking. Er zullen
in de tussentijd echt geen rampen gebeuren. Draagvlak is altijd een essentieel
onderdeel voor een gemeentelijke herindeling.
Wat gaat u doen aan inspraak van de inwoners? De D100 bijeenkomsten gingen
over allerlei zaken en daar zijn de herindelingsplannen nauwelijks aan bod gekomen.
Dit is des te belangrijker omdat de democratische legitimatie van de zittende
raadsleden voor een besluit voor een fusie met Hilversum heel beperkt is.
Fusieplannen waren immers niet genoemd in de laatste gemeenteraadsverkiezingen.
CDA en VVD zijn gekozen op basis van een ander programma.
De inwoners hebben dus nog geen kans gehad zich over een herindeling uit te
spreken. Druk de fusie nu niet ondemocratisch door. Dat zou onbehoorlijk bestuur
zijn. Geef de kiezers een kans zich uit te spreken over zo’n belangrijk onderwerp.
We verzoeken de gemeenteraad dan ook nadrukkelijk om geen onomkeerbare
besluiten te nemen vóór de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen van 2018, zodat de
inwoners zich kunnen uitspreken via verkiezingen over dit onderwerp.
Dank u wel.
namens Wijdemeren2020, een Burgerinitiatief met circa 400 aanhangers,
Friso van Voorthuizen
www.wijdemeren2020.nl

Inspraaknota Egbert Lambers
Wijdemeren 14 januari 2016
Geachte Raadscommissieleden
1. Op 15 december 2014 heb ik op de dorpsavond in Nederhorst den Berg, de op bijlage 1
vermelde tekst uitgesproken. Uw burgemeester heeft daarop gereageerd met de woorden:
“Ik kan die mijnheer alleen maar gelijk geven.”
2. Nu wordt kennelijk alsnog stap 1 van het hierboven aangehaalde proces ingezet.
Probleem is dat de nu voorliggende opdracht voor een BKM blijkens brief GS (bijlage 2)
geheel in het teken van de intergemeentelijke samenwerking en bestuurlijke herindeling is
geplaatst.
Met andere woorden het gaat niet om een onderzoek naar de eigen bestuurskracht van
Wijdemeren, maar om onderzoek naar de gewenste toekomstige indeling en samenvoeging
van de gemeenten.
3. Dat onderzoek naar bestuurlijke herindeling/samenvoeging is voor Wijdemeren niet van
belang. Ik verwijs naar: slotalinea (geel gemarkeerd) brief GS van 2 december 2013 aan
VPC. Daarin wordt Wijdemeren genoemd als grote midden Vecht gemeente. In een eerdere
alinea in die brief dicht NH de gemeente voldoende bestuurlijke slagkracht toe. Uw
burgemeester heeft bij verschillende gelegenheden als overtuiging kenbaar gemaakt.
Er is vanuit onze gemeente gezien dus op afzienbare termijn geen enkele aanleiding om
een onderzoek gericht op herindeling in te stellen.
4. Blijkens de gespreksverslagen van het regionale overleg bij GS en CDK bestaat die
behoefte wel bij Hilversum. Dat heeft kennelijk wel bestuurskracht problemen, en/of andere
redenen om haar grondgebied sterk uit te breiden.
De conclusie dringt zich op: de verrassende keuze van Wijdemeren in de brief van oktober
2014 is kennelijk ingegeven vanuit Hilversums belang.
Wat is hiervan de achtergrond geweest. Waarom vertoont de coalitie het gedrag van een
bang hondje dat bij de eerste blaf van de grote buurhond op zijn rug gaat liggen?
Ik raad u aan daarover nog eens bij u zelf te rade te gaan, u wilt toch niet de historie ingaan
als de knikkende knieën coalitie? De Raad van Wijdemeren dient het belang van
Wijdemeren. Dat verraad je toch niet voor de buur.
Ik heb voor alle de drie coalitiepartijen een oproep:
I. PvdA/groen links:
Deze groepering huldigt als standpunt dat de keuze voor de gewone burger te ingewikkeld
is. Voor haarzelf kennelijk ook. Immers haar woordvoerder is er nog niet in geslaagd de
keuze begrijpelijk uit te leggen.
Dus: Leg het alsnog op basis van steekhoudende argumenten begrijpelijk uit of trek uw
zienswijze in.
II. VVD
De fractieleider van deze partij heeft in oktober gevraagd om de BKM te vervroegen “zodat
we onze keuze kunnen onderbouwen”
Het is duidelijk dat deze partij niet kan uitleggen waarom zij dit traject heeft gekozen. Ik
begrijp dan ook dat zij daarover geen verantwoording heeft willen afleggen op de
podiumavond bij de Ankeveense IJsclub.
Mijn oproep aan deze partij is daarom de zienswijze in te trekken totdat onomstotelijk is

vastgesteld dat haar verkiezingsprogramma, ”een sterk en zelfstandig Wijdemeren”, niet
langer mogelijk is.
III. CDA
De vertegenwoordiger van deze fractie heeft op de bedoelde podiumavond toegezegd zich
sterk te zullen maken voor inspraak van de burgers bij de BKM. Ook de burgemeester (slot
bijlage 2) heeft in het regionaal overleg aangegeven de mening van de burgers van
Wijdemeren in het onderzoek te willen betrekken.
Ik roep hen op die toezeggingen waar te maken. Dat betekent concreet voor deze BKM dus
een geheel andere opzet en een geheel ander tijdstraject dan het ongehoorde haastscenario
waar we nu mee geconfronteerd worden.
Aan de gehele Raad doe ik de oproep:
Toon ruggengraat ! Neem het gegeven van een sterk Wijdemeren tot uitgangspunt bij uw
beleidskeuzes.

BIJLAGE 1 (inspraaknota dorpsavond 14-12-2015 Nederhorst den Berg)

BIJLAGE 2 (enkele citaten uit brief GS onderwerp van deze vergadering)

BIJLAGE 3 (brief Provincie Noord Holland aan Vechtplassencommissie (VPC) van 2
december 2013. Indertijd ook in kopie toegestuurd aan Gemeente Wijdemeren)

Bijlage 1
Inspraaknota dorpsavond 14-12-2015 Nederhorst den Berg
Wat mij is opgevallen in de discussie over de fusieplannen:
Verbazing over het gehele proces.
A. Samenwerking of Fusie: spraakverwarring
Samenwerking is iets van praktische aard. Men bundelt de krachten om een bepaald doel te
bereiken.
Fusie heeft een wezenlijk ander karakter. Men geeft (een deel van) de eigen identiteit op en
bepaalt daarmee niet langer zelf de doelen.
Die termen worden al naar het opportuun lijkt op een hoop gegooid. Zie artikel CDA in WWW
deze week.
B. Het ontbreken van een logische structuur in het fusie proces:
De wettelijke procedure kent 2 fasen: besluitvorming en uitvoering
1. Besluitvorming
Een dergelijk verstrekkend besluit vereist een uitermate zorgvuldige voorbereiding in
tenminste 4 essentiële stappen:
- Onderzoek naar noodzaak ( deugdelijk en rationeel steekhoudend beargumenteerd)
- vaststellen wat de randvoorwaarden zijn bvb welke kernwaarden moeten
gewaarborgd worden.
- Creëren van een breed draagvlak.
- Dan pas het besluit nemen.
2. Uitvoering
In gesprek gaan met beoogde partner(s) “de onderhandelingen openen”
Na geslaagde afronding daarvan de formalisering
C. Onderwerp van deze burgeravonden
Zienswijze of besluit?
De burgemeester heeft op alle avonden uitgelegd dat het gaat om een zienswijze van de raad,
maar dat alle betrokkenen de handen vrij hebben om een andere weg in te slaan.
In dezelfde zin maar iets minder vrijblijvend laat de VVD zich uit in WWW deze week.
Maar: De grootste fractie in de Raad (CDA) scheert fusie en samenwerking over een kam,
heeft het in hetzelfde Wijdemerense weekblad wel over een besluit en acht zelfs de tijd al rijp
om met fase 2 aan de slag te gaan: “ïn gesprek met fusiepartner (s)’
D. In de uitnodiging naar deze avonden wordt als doel uitgesproken: het in gesprek gaan met de
burgerij over een aantal lokale kwesties en er wordt gevraagd naar de kernwaarden.
Dat laatste past wel in de tweede en derde stap van de besluitvorming. De discussie daarover
dient echter niet te worden gevoerd met het college maar met de besluitvormers, De
vertegenwoordigers van de raadsfracties dus.
Conclusie
Raad ga terug en stel eerst vast of een fusie noodzakelijk is, kom met goede zakelijke
argumenten niet met angstaanjagerij. Weeg af of ook volstaan kan worden met
samenwerking. Het gaat meestal om versterking op uitvoeringsniveau
Is dat voorwerk achter de rug kom dan naar ons terug en laten wij dan gezamenlijk aangeven
waar onze kernwaarden liggen en bij wie die het best gewaarborgd blijven.
Dat kan dan in gesprek met de raadsfracties.

Bijlage 2:
“ In de Gooi en Vechtstreek gaat de bestuurskrachtmeting niet strikt om de vraag of en hoe de
betreffende gemeente in staat is zelfstandig haar wettelijke taken uit te voeren. Het accent ligt
op (het effect van) de samenwerking tussen gemeenten en het beantwoorden van de vraag wat
de volgende stap moet zijn in de bestuurlijke herinrichting van de Gooi en Vechtstreek met het
oog op regionaal optreden en maatschappelijk rendement.”
En uit het meegestuurde gespreksverslag:
“Dhr. Smit merkt op dat het consulteren van de bevolking erg belangrijk is. In Wijdemeren
levert de consultatie, waarvoor de gemeente De Beuk heeft ingezet, veel waardevols op voor
het later maken van een keuze.”

Bijlage 3:

Vechtstreek-Noord
Brief van de provincie Noord-Holland aan de VPC over de gemeentelijke herindeling dd 2-12-2013
POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM
Vechtplassencommissie t.a.v. het Bestuur Postbus 5347 1 380 GH Weesp
Betreft: Samenwerking Utrechtse en Hollandse Vechtgemeenten
Geacht Bestuur,
Bij brief van 1 5 oktober 201 3 hebt u gereageerd op de ontwikkelingen ten aanzien van de
bestuurlijke toekomst van de regio Gooi en Vechtstreek. In uw brief verzoekt u ons om te bevorderen
dat Muiden haar oriëntatie van het Gooi verlegt naar de Vechtstreek. Uw voorkeur gaat namelijk uit
naar de vorming van een Vechtgemeente bestaande uit de huidige gemeenten Stichtse Vecht,
Wijdemeren, Weesp en Muiden, idealiter aangevuld met het gebied van Abcoude. Allereerst willen wij
u danken voor uw inbreng. De argumenten die u aandraagt voor de vorming van de door u gewenste
Vechtgemeente zijn steekhoudend, al volgt daaruit niet noodzakelijk dat een samenvoeging van deze
gemeenten noodzakelijk is; een samenwerking zoals Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren die
voorstaan, voldoet naar onze overtuiging ook. In ons advies aan de minister van BZK over de
bestuurlijke toekomst van Muiden en Weesp hebben wij vergelijkbare argumenten aangehaald die
pleiten voor een aansluiting van Muiden bij de huidige samenwerking tussen Stichtse Vecht, Weesp
en Wijdemeren.
Echter, tegenover de door u en ons genoemde argumenten voor aansluiting van Muiden bij de
Vechtgemeenten, staan andere argumenten die daar tegen pleiten en die zwaarder (moeten) wegen.
Zo is daar in de eerste plaats de wens van Muiden zelf. De volksvertegenwoordiging van Muiden heeft
nadrukkelijk en weloverwogen gekozen voor een oriëntatie op het Gooi. Daarnaast speelt mee dat de
urgente bestuurskrachtproblematiek van Muiden vraagt om een gemeentelijke herindeling. Stichtse
Vecht, Weesp en Wijdemeren willen echter zelfstandig blijven, terwijl Bussum en Naarden wel een
herindeling met Muiden aan willen gaan. Kortom: de problematiek van Muiden heeft betere kansen op
een adequate oplossing in het geval van aansluiting bij het Gooi en er is bovendien breed draagvlak
voor. Dit weegt in de Nederlandse herindelingspraktijk zwaar mee in de afweging over wat voor
Muiden de beste bestuurlijke toekomst is. Daarom hebben wij, alles afwegend, in ons advies niet
gekozen voor aansluiting van Muiden bij de Vechtgemeenten.
De (nieuwe) gemeenten in de Vechtstreek zullen in de toekomst voldoende bestuurlijke slagkracht
hebben om in samenwerking het unieke karakter van de Vechtstreek te behouden. In die overtuiging
worden wij gesterkt doordat u zich als Vechtplassencommissie daarbij steeds een constructieve
partner hebt getoond. De wijzigingen in de bestuurlijke indeling van het gebied hoeven wat ons betreft
daaraan niets te veranderen.

Gelet op bovenstaande zullen we niet tegemoet komen aan uw verzoek. Deze beslissing is namens
gedeputeerde staten genomen door het lid van het college dat met dit onderwerp is belast.
Kopie aan Provinciale Staten van Noord-Holland en Utrecht, gedeputeerde Staten van Utrecht, de
raden en colleges van Muiden, Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp en de minister van BZK

Eerder stuurden Rijk en provincie aan op een G4-combinatie van Muiden, Weesp, Naarden en
Bussum. De laatste gemeente verzette zich daartegen.
Zou een grote gemeente Naardermeer nog een reddingsboei voor de Bloemendalerpolder kunnen
betekenen? De ratio van gemeentelijke herindeling is altijd de toename van de bestuurskracht. Zou
zo'n grotere gemeente voldoende tegenwicht kunnen geven aan Rijk, Provincie en
projectontwikkelaars die vooralsnog aansturen op een versnipperde bebouwing van het open gebied
tussen Muiden en Weesp? Of zou zo'n gemeente de Bloemendalerpoler weer als verloren zoon in het
Groene Hart willen opnemen?

Gemeentelijke herindeling
In de Vechtstreek vinden zowel in het Zuiden als het Noorden herindelings-bewegingen plaats.

Vechtstreek-Noord: 2014 nog geen formele herindeling; wel een werknaam Gooische Meren voor
Muiden, Naarden en Bussum (per 1-1-2016).
Hier circuleerde rond 2010 de werknaam Naardermeer voor een mogelijke samenwerking tussen
Muiden, Weesp, Naarden en mogelijk Bussum (GV4).

Vechtstreek-Zuid: Stichtse Vecht
2010-01-04: [[een nieuwe naam Stichtse Vecht]] - met Maarssen, Breukelen en Loenen
Het leek erop alsof er rond 2010 3 grote Vechtgemeenten zouden kunnen ontstaan:
In het noorden Naardermeer, in het zuiden Stichtse Vecht, en in het midden Wijdemeren

Inspraakreactie 02 – Stuyver; cie. BM 14-1-16

Fusie, Onafhankelijkheid Werkdruk
Uit de publiciteit is gebleken dat geen andere vorm van samenwerking wordt

onderzocht, terwijl een veel betere en flexibele mogelijkheid voor handen is.
Fusies zijn de laatste jaren ouderwets geworden. Zowel het bedrijfsleven als de
non-profit sector is tot ontdekki9ng gekomen dat de voordelen ( Synergie effect )
nauwelijks gehaald worden, eerder omslaan naar negatief( synergie nadelen)
Zie de zorgsector, multinationals etc.
Uitermate vreemd is dat een goed alternatief, voor Fusie, nergens genoemd
wordt zijnde een federatief verband tussen gemeentes
Groot voordeel, in tegenstelling van fusies, is dat de zelfstandigheid van
Wijdemeren bewaard wordt, en daar waar nodig wordt samengewerkt met de
omliggende gemeente, waarbij de samenstelling van de samenwerkende
gemeenten zelfs per werkgebied kan verschillen
Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om in de toekomst met alle mogelijkheden
rekening te houden.
Tevens worden de kostenstijgingen bij de federatieve samenwerking te vormen e
gemeente door bureaucratie en loonkostenstijgingen tot een minimum beperkt.
Tevens wordt de afstand tussen bestuur en burger niet vergroot
Onafhankelijkheid:
De begeleiding commissie dient te bestaan uit: Voorstanders en tegenstanders
van de fusie en beleid ambtenaren. Het adviesbureau is geen lid van de
begeleiding commissie
De opdracht aan het adviesbureau moet verstrekt worden door een nog op te
richten begeleidingscommissie.
Het adviesbureau moet de tijd krijgen en een duidelijk geformuleerde opdracht,
Uit te voeren. Er dient een zorgvuldig opgestelde tijdstabel te worden opgesteld.
Let op; Onder druk wordt alles vloeibaar. Dit betekent dat onder tijdsdruk fouten
gemaakt worden c.q. naar een uitkomst wordt toegerekend.

Conclusie
Het project is een project van de Gemeente Wijdemeren en niet van de provincie
Door, zoals thans uit de publicatie blijkt, wordt er druk uitgeoefend om
beslissingen te nemen. Zoals eerder gesteld: Wordt onder druk alles vloeibaar en
gat hierdoor de zorgvuldigheid verloren.
Wijsheid is om eerst de begeleiding commissie te benoemen, dan het pakket van
eisen te formuleren. Nadat dit pakket is vastgesteld kan de opdracht aan het
advies bureau worden gegeven, waar bij zowel de fusie als het federatief verband
moet worden onderzocht.

14 januari 2016
H.W. Stuyver AA

