De Lokale Partij

Onze inbreng tijdens:

Raadsvergadering
d.d. 24 november 2016
Agendapunt 6: Zienswijze bestuurskrachtonderzoek

Eerste termijn
www.delokalepartij.org

De bestuurskrachtmeting
We nemen er kennis van. Het ging niet om hoe Wijdemeren er voor staat in die
meting. Waar ging het wel om?
Wat is de volgende stap in de stap in de herindeling van de Gooi en
Vechtstreek. (stond letterlijk in de opdracht)
Want hoe Wijdemeren er voor staat is in dit rapport gebaseerd op een paar
meningen. Feiten ontbreken.
Als ze er al zijn dan is het exemplarisch en worden er vervolgens
generaliserende conclusies getrokken.

twitter: @delokalepartij_

Een onvoldoende voor Wijdemeren, laten we die op ons rapport staan?
We moeten hard werken om die onvoldoende van ons rapport krijgen.
Onderbouwing van waar wij al 2 jaar om vragen ontbreekt tot op de dag van
vandaag.

facebook: www.facebook.com/DeLokalePartijPolitiek

Waarden van Wijdemeren in kaart brengen
• op welke onderdelen hebben we hulp nodig?
• wie heeft die hulp beschikbaar?
• wil diegene de hulp ook leveren?
• welke organisatievorm is passend?
• wat zijn de voordelen van zulke ontwikkelingen voor onze inwoners?
We gaan hier vanavond niet alle opvallende zaken weer benoemen. Wij hebben
met u, maar ook naar onze inwoners ons best gedaan om onze bevindingen
openbaar te delen (oa. via onze site www.delokalepartij.org/fusie en via onze
nieuwsbrieven). Ook hebben we vele gemeenten om ons heen bezocht. En zijn
het gesprek aangegaan.
Wij concluderen:
Het fundament voor een gedegen beslissing ontbreekt nog steeds !
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Zienswijze van het college
Kunnen we nu kort over zijn. Het is geen wonder dat de coalitie geklapt is. Als
ik terugdenk aan de klankbordgroep en het overal blind "ja en amen" zeggen
van de voormalige vvd-fractievoorzitter, dan vindt De Lokale Partij het moedig
dat de VVD nu durft te laten zien waar ze echt voor staat.

www.delokalepartij.org

Ik kan u vertellen dat wij best een knoop in onze buik hebben van de wijze
waarop er in dit dossier met onze inwoners om wordt gegaan. Met de mond
vertellen dat burgerparticipatie zo belangrijk is en omarmt dient te worden.
Maar wanneer inwoners duidelijk van zich laten horen, laat dit college ze in de
steek. Een typische actie om de kloof nog groter te maken.
Geen wonder dat er geen steun voor het collegevoorstel is. Een fusie met
Hilversum werd 14 dagen geleden in de commissie al afgeserveerd.
Een toekomst met allerlei fusie-stapjes de komende 10/ 15 jaar tot 1 Gooistad
is alleen maar druk met jezelf zijn.
Want Hilversum wil door naar 1 Gooistad. Alle stappen die daar aan bijdragen
zijn welkom. Zo hebben zij dat 2 weken geleden aan de provincie laten weten.

twitter: @delokalepartij_

Je mag dan dus op de Hilversumse trein stappen. Deze rit zien onze inwoners
niet zitten.

- 7734 handtekeningen tegen fusie met Hilversum.
- 76% voor een zelfstandig Wijdemeren (DorpsBelangen onderzoek)
- 51% voor zelfstandig Wijdemeren met intensieve samenwerking
(gemeentelijke enquete).

- 4 Dorpsavonden met honderden inwoners die een duidelijke boodschap
hadden: Geen Fusie met Hilversum
Conclusie: Draagvlak voor een fusie, wat voor fusie dan ook, met Hilversum
ontbreekt totaal.

facebook: www.facebook.com/DeLokalePartijPolitiek

Wat wil De Lokale Partij wel?
- Echt onderzoek
- Feiten op tafel
- Versterken waar nu problemen zijn !
Ja college, ga maar met de billen bloot en leg de raad voorstellen voor op
onderdelen waar het niet goed gaat in onze organisatie.
Niet afwachten en denken dat als alles groter wordt het vanzelf goed komt.
Samen met D66 dienen wij een amendement in, zouden we zeggen, maar
gezien de ontwikkelingen hopen dat het meer partijen zullen zijn.
De Lokale Partij zal de toekomst van Wijdemeren graag inzet maken van het
verkiezingsprogramma voor maart 2018
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