Amendement
Doorgaan waar Deloitte is gestopt

Zienswijze t.a.v. de Bestuurskrachtmeting Provincie Noord-Holland
Amendement

“Doorgaan waar Deloitte is gestopt”
De raad van Wijdemeren, bijeen in openbare vergadering d.d. 24 november 2016
Gelezen hebbende het raadsvoorstel "Zienswijze op rapport Bestuurskrachtonderzoek Gooi
en Vechtstreek.”
(https://wijdemeren.raadsinformatie.nl/document/4566904/1/RV_zienswijze_bestuurskrachtonderzoek)

Overwegende dat:

1. Op 29 augustus 2016 is in opdracht van de Provincie Noord-Holland, het rapport van
Deloitte over de bestuurskracht van de regio Gooi en Vechtstreek gepubliceerd. Op 5
oktober 2016 is een toelichting gegeven aan de gemeenteraad van Wijdemeren in
aanwezigheid van gedeputeerde Van der Hoek.
2. Gedeputeerde Staten verzoeken de raad van Wijdemeren per brief van 14 september
2016 om uiterlijk 14 november 2016 een zienswijze op het rapport bij hen in te dienen.
Informeel is deze termijn verlengd tot en met 24 november 2016.
3. In het rapport wordt de bestuurskracht van de gemeente Wijdemeren gekwalificeerd als
onvoldoende;
4. Deloitte stelt dat de kwalificatie “onvoldoende bestuurskracht” nog niet betekent dat de
gemeente thans slecht functioneert;
5. Deloitte acht juist ook de regionale bestuurskracht problematisch, als wordt gekeken
naar het bestuurlijke systeem met zeven gemeenten en een regio-organisatie.
Voorts overwegende dat:

1. Het rapport van Deloitte is gebaseerd op meningen en niet op toetsbare feiten;
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2. Er tot op heden geen feitelijke onderzoeken zijn gedaan waaruit blijkt op welke wijze de
slagkracht van de gemeente dan wel de regio te versterken is,
3. Er geheel geen onderzoek is gedaan naar de effecten van een ambtelijke dan wel
bestuurlijke fusie;
4. Wij van mening zijn dat de door het College voorgestelde zienswijze voorbij gaat aan
het feit dat de gemeenteraad onvoldoende informatie tot haar beschikking heeft om
deze zienswijze te kunnen steunen;
5. Wij van mening zijn dat in de door het College voorgestelde zienswijze de
democratische legitimatie middels verkiezingen onvoldoende veilig is gesteld.
Wij waarde hechten aan de handtekeningenactie van Wijdemeren2020 en de
opvattingen die voortkomen uit de enquête van DorpsBelangen. Hieruit blijkt vooral:
- de bevolking wil geen fusie met Hilversum
6. De Provincie N-H gebaat is bij een goed en efficiënt functionerende regio
7. Gedeputeerde dhr. Van der Hoek op 5 oktober 2016 te Wijdemeren verklaarde dat een
ambtelijke fusie door de provincie wordt gezien als de bestuurlijke fusiepartner op de
langere termijn en niet vrijblijvend is.
8. De politieke partijen vertegenwoordigd in deze raad in hun laatste
verkiezingsprogramma’s geen standpunt bepaling, ten aanzien van de ambtelijke /
bestuurlijke toekomst (fusie) van de gemeente, hebben gemaakt.
9. Er geen stukken zijn die de opvatting van de ambtelijke organisatie weergeven
aangaande een mogelijke (ambtelijke/bestuurlijke) fusie met Hilversum. (bijv. van de
ondernemingsraad)
10. De identiteit van dorpskernen en de kwaliteit van de natuur en landschapsgebieden die
beeldbepalend zijn voor Wijdemeren gekoesterd moeten blijven;
11. Onze inwoners amper betrokken zijn geweest over stappen rondom intensieve
samenwerking van de gemeente.
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B E S L U I T: het beslispunt als volgt te wijzigen:
Voorgesteld wordt:

CONCEPT-BESLUIT
Voorgesteld wordt:
“Een zienswijze van de gemeenteraad, op het rapport bestuurskrachtonderzoek Gooi en
Vechtstreek “Het resultaat telt” van 29 augustus 2016, gericht aan Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland, vast te stellen. “
Te wijzigen in:
“
B E S L U I T:

Afstand te nemen van de tekst zoals verwoord in het raadsvoorstel en alleen onderstaande zienswijze van
de gemeenteraad, op het rapport bestuurskrachtonderzoek Gooi en Vechtstreek “Het resultaat telt” van 29
augustus 2016, gericht aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, vast te stellen.
Zienswijze van de gemeente Wijdemeren 24 november 2016:
1.

De leden van de gemeenteraad van Wijdemeren hebben kennis genomen van het rapport van
Deloitte.

2.

De gemeenteraad verplicht zich om uiterlijk in 2019 een definitieve keuze uit te spreken over de
bestuurlijke toekomst van de gemeente Wijdemeren.

3.

De huidige gemeenteraad zal geen onomkeerbare keuze maken, voorafgaand aan de reguliere
verkiezingen van maart 2018.

4.

De gemeenteraad ondersteunt de gedachte dat er regionaal, beter en efficiënter kan en moet worden
samengewerkt.

5.

De gemeenteraad wil dat Wijdemeren, in het belang van een bestendige toekomst van het bestuur op
lokaal en regionaal niveau, vanaf heden daadkrachtig inzet op stappen die daaraan dienstbaar zijn.

6.

De onderzoekers van Deloitte schetsten enkele scenario’s:
6.1. Niets doen
6.1.1.Dit scenario wijst de gemeenteraad van Wijdemeren nu af.
6.2. Verbeteren samenwerking in de regio
6.2.1.Wij willen specifieker onderzoeken hoe de regionale samenwerking voor wat betreft inhoud
en democratische proces versterkt en verbeterd kan worden.
6.2.2.Hierbij wensen wij nadere studie naar de vorm en de aard van de gewenste samenwerking
per beleidsterrein en per gemeente. (Hierbij denkend aan het specialistenmodel).
6.2.3.We verzoeken de provincie om de deelnemende gemeente (n) hierbij te ondersteunen.
6.2.4.Dit onderzoek zou uiterlijk in oktober 2017 afgerond moeten zijn en invulling moeten geven
aan de wijze waarop de verbeterstappen gerealiseerd kunnen worden.
6.3. Ambtelijke en/ of Bestuurlijke fusie met Hilversum (en eventueel andere gemeente-(n))
6.3.1.De gemeenteraad van Wijdemeren spreekt zich middels deze zienswijze uit dat de
gemeenteraad geen besluit neemt over elke vorm van onomkeerbare intensieve
samenwerking zoals ambtelijke en/of bestuurlijke fusie.
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6.4. Vorming van een, twee of drie gooi en vecht gemeenten
6.4.1.Meerdere politieke partijen zien een gemeente Gooi en Vecht als “stip op de horizon”
6.4.2.De gemeenteraad van Wijdemeren erkent dat er kansen zijn voor de regio bij de vorming
van een, twee of drie gemeenten in de gooi en vechtstreek maar dat er ook bedreigingen
gesignaleerd zijn.
6.4.3.Zoals onder punt 6.2 genoemd wensen wij nader onderzoek naar samenwerking per
beleidsterrein en per gemeente. We zien bij clustering van gemeentelijke taken zeker
kansen voor de versterking van de bestuurlijke slagkracht.
7.

Wij verzoeken de Provincie om ons en de regio te ondersteunen bij het onderzoek naar nauwere
samenwerkingsverbanden.
7.1. Hierbij willen wij de mogelijke consequenties van deze ontwikkelingen per gemeente duidelijk in
kaart gebracht hebben.
7.2. Uitgangspunt voor verdere ontwikkelingen in de regio is onder andere een cluster-onderzoek.
7.3. Uitkomst van dit onderzoek is een onderbouwd en helder overzicht van mogelijke cluster-opties
per gemeente.
7.4. Hier moet in het eerste kwartaal van 2017 mee worden gestart, samen met alle gemeenten in
de regio en onder actieve en stimulerende begeleiding van de Provincie (leidend, maar niet
sturend).Vanzelfsprekend dient dit onderzoek onafhankelijk te worden uitgevoerd.
7.5. Hierbij wensen wij expliciete aandacht voor de bescherming van de identiteit van dorpskernen en
de kwaliteit van de natuur en landschapsgebieden die beeldbepalend zijn voor Wijdemeren.

8.

De uitkomsten van het onderzoek worden voorgelegd aan de nieuwe gemeenteraad alvorens tot
uitvoering over te gaan.

9.

Tot en met de verkiezingen van maart 2018 zal niet worden ingezet op een ambtelijke of

bestuurlijke fusie met welke gemeente dan ook. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan onder
andere de maatschappelijke opvattingen in onze samenleving.
10. De gemeenteraad zal haar verantwoordelijkheid blijven nemen voor het scheppen van een bestendige
toekomst voor Wijdemeren. “

Namens:

!
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Sieta Vermeulen

Joost Boermans

Gert Zagt

Martin Vuyk

Nanne Roosenschoon

Alette Zandbergen

Robby Israel

Mario Wouters
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