De Lokale Partij

Bijdrage van De Lokale Partij
d.d. 11 mei 2017

Bezoek van Gedeputeerde Jack van der Hoek
aan Gemeente Wijdemeren
Fase open overleg inzake Arhi-procedure

Voorzitter,
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Vertrouwen tussen kiezer en gekozene vormt het fundament van ons
democratisch bestel. Bij de relatie tussen burger en bestuurder speelt
‘nabijheid’ een belangrijke rol. Het is kennen en gekend worden. Wanneer
mensen het idee krijgen dat ze niet meer kunnen doordringen tot
besluitvorming en hun stem daarom niet meer wordt gehoord, erodeert de
legitimiteit van het openbaar bestuur.
Het is duidelijk wat De Lokale Partij wil. Onze collega Jan Verbruggen heeft dat
in het gezamenlijk statement (14 van de 19 raadsleden, zie bijlage hieronder) bij aanvang
prima verwoord.
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Zelfstandig blijven met samenwerking.
Bestuur dicht bij de inwoners.
Cruciaal is: geeft u ons die gevraagde tijd en ruimte? Deloitte heeft dat óók aan
u geadviseerd.
Wat wij willen past niet in uw beeld van maximaal 3 gemeenten. Alles mag, als
er maar maximaal 3 uit komt is uw mantra.
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Wijdemeren willen nu voortvarend aan de slag en zien niets in een opgedrongen
fusie. We zien echt wel waar het beter kan maar ons een onvoldoende geven is
zwaar overdreven. Maar als binnenkort toch het zwaard van Van der Hoek valt,
dan gaan we toch op dit moment geen tonnen investeren! Waar zijn we dan
mee bezig? We gaan toch niet voor de kat z’n viool geld van onze inwoners
uitgeven?
Open overleg
U noemt dit de fase van open overleg. Overleg is niet alleen luisteren. Overleg
is luisteren én inhoud bespreken om ergens gezamenlijk uit te komen. Wij
willen nú uw duidelijkheid hebben om door te kunnen pakken.
Kunnen wij die gewenste zelfstandigheid vergeten wat u betreft?
Welke vorm van samenwerking is mogelijk zonder te fuseren?
U zegt overal: “Als u met een alternatief plan komt dan moet dat volledig
uitgewerkt zijn”.
Hoe ziet in uw ogen zo’n volledig uitgewerkt plan eruit?
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Zoals het me uitkomt
Tja, u handelt in lijn met het Deloitte advies zegt u. Maar dat is wel behoorlijk
selectief. Deloitte adviseert om tijd en ruimte te geven. Deloitte adviseerde de
democratie wél te laten zegevieren. Namelijk, verkiezingen in maart 2018, die
niet bezoedeld zijn met een besluit over onze hoofden heen. Met lak aan het
criterium draagvlak.
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De laatste maanden horen wij steeds vaker het argument dat er al zoveel
rapporten over onze regio verschenen zijn. U refereert aan die rapporten. Maar
het rapport van de Verkenners (Jansen en te Grotenhuis, april 2014) is 1 jaar
later een 180 graden draai ten opzichte van het rapport van Winsemius (2013).
Dus zo consequent is het allemaal niet. Bovendien wijkt u nu ook zelf nog eens
af van het advies van het rapport Deloitte.

Geen mandaat
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Wij zijn volksvertegenwoordigers! Geen marionetten van de provincie.
Realiseert u zich onze behoefte aan een sterk mandaat van de kiezer, juist voor
dit precaire onderwerp?
Realiseert u zich dat wel of niet fuseren nooit een onderwerp van de
verkiezingen in Wijdemeren is geweest?
Waarom kan er niet gewacht worden tot na de verkiezingen van maart 2018?
Als u doordrukt wat een grote meerderheid van de raad niet wil hoe gaat u dan
de bevolking meenemen in dat proces?
Een lokale partij in Gooise Meren labelde uw aanpak als “Papa is boos”. Wij zien
vooral een papa die zijn kinderen uithuwelijkt tegen hun wil. Dat is toch niet
meer van deze tijd?

Asiel aanvragen
facebook: www.facebook.com/DeLokalePartijPolitiek

Wij hebben het gevoel dat we op een krukje staan. Dat we alles van u mogen
eten als het maar aardbeienjam is en dat we mogen bungelen als op basis van
de Arhi het krukje onder onze voeten wordt weggeschopt. Misschien moeten we
toch maar weer eens naar de provincie Utrecht kijken. En daar asiel aanvragen.
Utrecht stelt ten minste keihard dat deze bewegingen van onderaf moeten
komen. Zij laten de volksvertegenwoordigers in hun waarde en hechten aan het
fundament van ons democratisch bestel zoals uw commissaris dhr Remkes dat
zo prachtig verwoordde in een jaarverslag van de provincie Noord-Holland. Dat
waren de woorden die ik aan het begin van de bijdrage van De Lokale Partij
uitsprak.

Gert Zagt en Alette Zandbergen
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Gezamenlijk statement
van 14 van de 19 raadsleden uit gemeente Wijdemeren
Bij aanvang van het open overleg met gedeputeerde Jack van der Hoek
d.d. donderdag 11 mei
In gezamenlijkheid (CDA, DorpsBelangen D66 & De Lokale Partij)
tot standgebrachte tekst, uitgesproken door Jan Verbruggen.
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______________________________________________________________

Voorzitter, maar vooral meneer Meneer van der Hoek,
In dit proces vinden wij het cruciaal om als eenheid naar buiten te treden,
gezien ons gezamenlijk belang, namelijk de toekomst van de Gemeente
Wijdemeren. Dit is dan ook de reden dat ik namens de overgrote meerderheid
van de raad in dit open overleg ons gezamenlijke standpunt wil toelichten.
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In november 2016 heeft de gemeenteraad van Wijdemeren een zienswijze naar
de provincie gestuurd. Vervolgens constateert u dat de zienswijze van
Wijdemeren nog geen zicht geeft op een duurzame oplossing van haar lokale
bestuurskracht probleem. U geeft aan dat u in de fase van open overleg tot
afspraken wil komen om het bestuurskracht probleem op te lossen en tot
afspraken te komen over de termijn waarop wij tot een keuze komen voor de
bestuurlijke toekomst van de gemeente Wijdemeren. Ook voor de versterking
van bestuurskracht in de regio Gooi en Vechtstreek verwacht u maatregelen.
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Het Deloitte rapport is voor ons aanleiding geweest om een extern bureau
opdracht te geven een analyse van onze organisatie te maken. De uitwerking
daarvan is recent aan de gemeenteraad gepresenteerd. Daardoor zijn wij nu
goed in staat een plan te maken om onze bestuurskracht te versterken. Wij zien
hiervoor ook de noodzaak financieel in onze organisatie te investeren. Dit heeft
raadsbrede steun. In het Rijnconsult rapport worden 3 scenario’s als oplossing
aangegeven, daar wordt gezegd dat wij al een uitvoeringsgemeente zijn.
Daarom lijkt het logisch om daar een verbeterslag in te maken. Kan dit rekenen
op uw steun.
Dit proces is momenteel in volle gang. Daarom vragen wij aan u tijd en ruimte
om tot weloverwogen beslissingen te komen, waarmee wij de provincie kunnen
overtuigen dat onze bestuurskracht versterkt wordt. Concreet vragen wij u dan
ook de ARHI procedure te beëindigen en Wijdemeren de gelegenheid te bieden
dit proces door te maken. Wij nemen voor het zomerreces een besluit welk
scenario wij kiezen.
De overgrote meerderheid van de raad wil dat de gemeente Wijdemeren de
komende 6 jaar als zelfstandige gemeente blijft functioneren en niet op
voorhand voorsorteren op een fusie met Hilversum. Afhankelijk van de
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ontwikkelingen in de regio nemen wij op een later tijdstip een beslissing over de
verdere toekomst van Wijdemeren.
Wij zijn bereid bepaalde taken over te dragen aan de regio. Wij denken
bijvoorbeeld RO in het kader van de komst van de nieuwe omgevingswet.
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Vanavond mag niet onbenoemd blijven dat ook heel veel dingen in de gemeente
en de regio ook goed gaan. Een groot deel van onze ambities kunnen we
waarmaken. Wel ziet de gemeenteraad in dat er ook een bestuurskracht
probleem in de regio is. Daarom zijn de laatste 2 jaar regionaal gezamenlijk
grote stappen vooruit gezet. Alleen de aangedragen oplossing om te komen tot
maximaal 3 gemeentes is in onze ogen geen garantie dat de bestuurskracht
problematiek wordt opgelost.
____________
Aan het eind van het openoverleg nog een afsluitende korte samenvatting
namens de gezamenlijke partijen (CDA, DorpsBelangen, D66 & De Lokale Partij)
uitgesproken door Jan Verbruggen (CDA):
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Voorzitter, geachte gedeputeerde, met genoegen heb ik het gezamenlijk
standpunt van de gemeenteraad verwoord. Samengevat luidt dat dus:
• Al direct na het in november 2016 toezenden van de zienswijze zijn wij
voortvarend aan de slag gegaan
• Er is door een extern bureau een analyse van onze organisatie gemaakt
met 3 scenario’s die de bestuurskracht verbeteren
• Raadsbreed is er nu consensus om onze bestuurskracht te versterken en
wordt daarvoor een plan gemaakt
• De noodzaak om te investeren in onze organisatie wordt erkend
• Beëindig in november de Arhi-procedure en geef ons de tijd
weloverwogen beslissingen te nemen en uit te voeren.
• De gemeente Wijdemeren wil de komende 6 jaar zelfstandig blijven en
niet op voorhand voorsorteren op een fusie met Hilversum
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_____________

Tot slot gaf De Lokale Partij de gedeputeerde de volgende boodschap nog mee:
De Lokale Partij kiest voor zelfstandigheid mét samenwerken
&
bestuur dicht bij haar inwoners.

wordt vervolgd

