
 

Wijdemeren, 24 september 2015 

Inbreng De Lokale Partij tijdens raadsvergadering agendapunt 11 over 
"burgemeestersbrief voortzetting samenwerking SWW" 

Voortzetting samenwerking SWW 
Alleen de titel van het agendapunt al! 

Afbraak samenwerking SWW is feitelijk wat op de agenda staat. 
Nog maar net begonnen, de publicatie in de Staatscourant van de lichte GR is van 
11 september jl. 11 september. 
En de eerste de beste gelegenheid is te baat genomen de samenwerking weer af te 
breken. 

Geen verdere doorontwikkeling van iets wat net uit de steigers is. 
En het raadsbesluit van juli 2013 dat gebouwd ging worden aan een robuuste 
samenwerking wordt genegeerd zonder dat er een nieuw besluit ligt! 
Burgemeester, kunt u dat zo maar negeren? 
Of heeft de coalitie in een achterkamertje de zegen al gegeven? 

En weer mag de burgemeester de kastanjes uit het vuur halen. 
Net als op de dorpsavonden: wanneer horen we de politiek verantwoordelijken was 
daar regelmatig de vraag? Nee, hoor ook nu verschuilen zij zich achter wat een 
burgemeestersbrief genoemd wordt. 
Hoe ondankbaar voor ons als oppositie partij een burgervader aan te spreken op 
deze gang van zaken. 
We weten hoe ongelukkig deze burgemeester is met politieke dossiers. 

En wat zal deze burgemeester nu wel denken. 
Nog tot enkele weken terug heeft u volgehouden dat het zo geweldig is dat 
Wijdemeren uit eigen kracht keuzes maakt. 
'Alle opties zijn nog open', de gemeenteraad heeft wel een richting aangegeven, 
maar niets staat vast. ' We willen graag weten hoe u erover denkt, wat u belangrijk 
vindt'. 
Nou, voorzitter dat hebben we gehoord. 
Maar inmiddels heeft Wijdemeren zich in een afhankelijke positie gemaneuvreerd. 
De eigen kracht is gesmolten als sneeuw voor de zon. 
Oude schoenen worden weggegooid terwijl er nog geen nieuwe zijn. 
Keus is er niet meer, overgeven of uitleveren dat is straks de keus. Aan Hilversum. 
Onze inwoners verdienen beter. 
Burgemeester, hoe kunt u uw toezeggingen uit de dorpsavonden nakomen nu het 
speelveld al zo door uw politieke collega's verkleind is? 
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In uw brief stelt u dat de gevoelens van de raad gepeild zijn, waarna u gekomen 
bent tot het kiezen voor scenario 2, die neerkomt op vrijheid blijheid. Hebben we 
morgen een ander vriendje dan overleggen we hoe we zo snel mogelijk weg 
kunnen. Wij kunnen ons niet voorstellen dat een zichzelf respecterende 
gemeenteraad u zodanige adviezen meegeeft! 
Hebben wij iets gemist? Waren wij niet bij die peiling? 
Heeft u dat impliciet gedaan? Of was het een coalitiefeestje? 

Uit de toelichting van de scenario's (onder 2) blijkt overigens dat de keus voor fusie 
voor u of uw politieke collega's al een feit is. Hoe verhoudt dat zich wederom tot 
ue toezeggingen aan onze inwoners dat alle opties nog open zijn? 
Langzamerhand wordt er steeds verder getrechterd en voor onze inwoners een 
schijnproces opgevoerd waaruit zij het gevoel moeten krijgen nog iets te vertellen 
te hebben. Maar als het aan het college van Wijdemeren ligt dan hebben we de 
laatste verkiezingen in 2014 als zelfstandige gemeente achter de rug. 
Want laten we vooral niet de inwoners de gelegenheid geven een stempel op de 
keus voor de toekomst te drukken! 
Kunt u bevestigen dat herindelingsverkiezingen  het doel is. 

En wie gaat het gelag betalen. Gaan de ook door burgemeester Witteman van SV 
benoemde grote financiële voordelen uit gezamenlijke personeels en 
salarisadministratie aan onze inwoners onthouden worden? Je moet het maar 
durven. 
En burgemeester u zult zeggen dat gaan we allemaal onderzoeken de komende 
tijd. Natuurlijk, maar uit de leidraad van afwegingen die in de brief staat is 
duidelijk dat er altijd wel een hobbel op het pad zal liggen. De Lokale Partij 
voorziet een periode van stilstand en dus achteruitgang. Grote aanslag op de 
motivatie van medewerkers. Vernietiging van door hen gecreëerd kapitaal waarvan 
de waarde niet in geld uit te drukken is. Om maar niet te spreken van alle 
investeringen die wel in euros uitgedrukt kunnen worden. De inwoners krijgen de 
rekening. 

Kortom voorzitter, 
Afbraak, een raadsbesluit negeren, een burgemeester in de vuurlinie terwijl de 
echte verantwoordelijken zich verdekt opgesteld houden, Wijdemeren gaat van 
kracht naar zwakte, toezeggingen aan inwoners krijgen loze waarde, de raad in 
Wijdemeren is niet gepeild over deze scenario keus, inwoners betalen het gelag en 
verkiezingen van een zelfstandig Wijdemeren zijn verleden tijd. Dat is wat onze 
burgemeester uit mag dragen! 

Gert Zagt 
Fractievoorzitter De Lokale Partij
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