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Motie 
Pas op de plaats bij herindeling regio G&V 

De raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op 2 maart 2017 

Gelezen de brief van Provincie NH dd 7 februari 2017, 'Provincie start Arhi-procedure Gooi 
en Vechtstreek" 

Overwegende dat: 
 • De provincie n.a.v. de recente bestuurskrachtmeting heeft laten weten dat zij de 

regie voor gemeentelijke herindeling volledig naar zich toetrekt 
 • De provincie zich ten doel stelt om reeds binnen 2 tot 3 jaar tot een gemeentelijke 

herindeling te komen van maximaal 3 gemeenten in de regio Gooi & Vechtstreek; 
 • Het proces zodanig is ingericht, dat al vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 

maart 2018 duidelijk moet zijn hoe de herindeling eruit komt te zien. 

Constaterende, dat: 
 • De provincie er daarmee aan voorbij gaat dat een gemeentelijke herindeling 

conform het regeerakkoord en het coalitieakkoord van PS op voldoende draagvlak 
van onderaf moet kunnen rekenen; 

 • Het er vooralsnog op lijkt dat er in de meeste gemeenten weinig draagvlak bestaat 
voor de ingezette koers om te komen tot maximaal drie gemeenten in de regio; 

 • Een zorgvuldig proces om te komen tot samenwerking of herindeling niet gebaat is 
bij de thans door de provincie opgelegde procedure en bijbehorende tijdklem; 

 • Een zorgvuldig proces bovendien meer regie van gemeenten en bewegingsruimte 
voor de regio vraagt, waarbij behalve naar fusie ook naar mogelijke 
samenwerkingsvormen gekeken moet worden; 

 • Inwoners zich gedurende het proces en bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 
2018 moeten kunnen uitspreken over de toekomst van hun gemeente en deze 
inbreng zorgvuldig meegewogen moet worden om tot een breed gedragen oplossing 
te komen; 

 • Er daarom vóór de gemeenteraadsverkiezingen geen onomkeerbare stappen gezet 
moeten worden in het proces.  

Roept het college op er bij de provincie Noord-Holland en de Commissaris der 
Koning op aan te dringen om: 
 • Het gemeentebestuur ruimte en regie te geven bij het bewerkstelligen van 

een grotere bestuurskracht in de regio, al dan niet door samenwerking van 
of fusie tussen gemeenten; 

 • Als onderdeel daarvan inwoners de gelegenheid te geven om zich 
gedurende het proces en bij de komende gemeenteraadsverkiezingen uit te 
spreken over de bestuurlijke toekomst van de gemeente en deze inbreng te 
betrekken; 

 • Gemeenten in de regio voldoende tijd te geven om tot een zorgvuldige 
afweging te komen en geen onomkeerbare stappen in het proces te zetten 
vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. 

En gaat over tot de orde van de dag 
De Lokale Partij  Gert Zagt & Alette Zandbergen
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