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De heer Smit heet de heren Van der Hoek en Van der Wal welkom.  

 

Toelichting op het doel van het gesprek en het proces. 

De eerder toegezonden agenda wordt vastgesteld. Eerst komt de communicatie 

aan de orde. Over de communicatie wordt afgesproken dat de provincie een 

verslag op hoofdlijnen maakt en het conceptverslag zo spoedig mogelijk 

toezendt. Na vaststelling van het verslag wordt het op de provinciale website 

gezet en zal de gemeente Wijdemeren het ook openbaar maken.  

Dhr. Van der Hoek zegt dat hoofdonderdeel van dit overleg is het verzamelen van 

reacties, visies en ideeën vanuit het college van Wijdemeren. 

 

Toelichting op het voornemen van GS om te komen tot maximaal 3 

gemeenten ter versterking van de lokale en regionale bestuurskracht. 

Dhr. Van der Hoek verwijst naar de brief van GS van 8 februari 2017 over de start 

van het arhi-proces. De lokale bestuurskracht van Wijdemeren en van Weesp en 

van de regio als geheel is onvoldoende. De zienswijzen van gemeenten op de 

aanbevelingen van het onderzoek van Deloitte waren moeilijk te combineren. De 

Gooi en Vechtstreek moet daarom integraal worden bekeken, ook om 

restproblematiek te voorkomen. Hij gaat in overleg met alle colleges van B&W en 

de raden van de Gooi en Vechtstreek en Eemnes. De fase van open overleg biedt 

aan gemeenten de kans om zelf met plannen te komen om tot maximaal 3 

gemeenten te komen en de bestuurskracht te versterken. Na de fase van open 

overleg, die maximaal 6 maanden duurt, besluiten GS of de arhi-procedure wordt 

voortgezet of beëindigd voor alle of voor bepaalde gemeenten.  

 

Bespreken visie van het college op het voornemen van GS. 

Dhr. Smit memoreert dat het voorstel van het toenmalige college van B&W voor 

de zienswijze op de aanbevelingen van Deloitte het in november 20016 in de raad 

niet heeft gehaald. Het leidde tot een breuk in de toenmalige coalitie. De VVD 

ging uit het college en DorpsBelangen trad toe. De zienswijze van Wijdemeren is 

vastgelegd in de brief van 25 november 2016. Het college is van mening dat het 

aan de raad is de structuurdiscussie te voeren. In de zienswijze van Wijdemeren is 

aangegeven dat er in het eerste kwartaal van 2017 een plan van aanpak wordt 

opgesteld. Hiervoor is aan Rijnconsult opdracht gegeven de sterkten en zwakten 

in beeld te brengen, aan te geven waar de gemeente staat en welke 

mogelijkheden er, uitgaande van zelfstandigheid, zijn voor ambtelijke 

samenwerking voor in ieder geval ondersteunende processen, zoals de PIOFACH-

taken. Het onderzoek van Rijnconsult is binnenkort gereed en B&W legt het dan 

voor aan de raad. 

Wethouders mw. Van Henten-Meijer, mw. Van Rijkom, dhr. Reijn en dhr. De Kloet 

vullen aan dat dit college aan het begin van zijn periode heeft ingezet op het 

losmaken van Wijdemeren uit de samenwerking met Stichtse Vecht en Weesp. 

Men wilde de bestuurlijke toekomst van Wijdemeren vormgeven in de Gooi en 

Vechtstreek. De gemeente heeft veel gedaan aan het betrekken van de bevolking 
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bij de discussie onder andere door het voeren van dorpsgesprekken en het 

houden van een enquête. Er is in de raad en in de bevolking weerstand tegen een 

fusie met Hilversum.  

Dhr. Van der Hoek zegt dat het uitgangspunt van GS is dat er fusies moeten 

komen om tot maximaal 3 gemeenten in de Gooi en Vechtstreek te komen ter 

versterking van de lokale en regionale bestuurskracht. Gemeenten kunnen daarbij 

zelf aangeven waar ze naar toe willen werken, met welke partners en per 

wanneer. In de brief van GS van 8 februari 2017 is bewust geen vaste datum 

gegeven voor de herindeling. Zo’n plan kan men aan de bevolking voorleggen en 

het uitvoerig bespreken. De gemeente kan zo de zaak zelf in de hand nemen.  

De heer De Kloet waardeert het dat er ruimte wordt gegeven. Hij vraagt of 

bestuurlijke fusie een doel of een middel is voor GS. 

Dhr. Van der Hoek antwoordt dat GS bestuurlijke fusies zien als middel om de 

bestuurskracht te versterken. Ambtelijke fusie is in de ogen van de provincie een 

tussenvorm. Een ambtelijke fusie brengt daarom voor een gemeente veel extra 

werk en kosten mee. Als gemeenten ambtelijke fusie voorstellen vragen GS 

waarom ze dan niet meer tijd nemen om tot een bestuurlijke fusie te komen. Je 

kunt dan naar de burger gaan en voorleggen waarom en hoe je het proces wilt 

doorlopen, welke waarden je als gemeenten hebt en wilt waarborgen bij een 

fusie. 

 

Dhr. Van der Hoek concludeert dat: 

-B&W het standpunt van de raad hebben overgebracht; 

-B&W de noodzaak onderschrijven van het versterken van de gemeentelijke 

bestuurskracht, wat de raad ook doet in zijn zienswijze van 25 november 2016; 

-het onderzoek van Rijnconsult gezien wordt als bepalend voor de verdere 

standpuntbepaling in Wijdemeren; 

-GS vasthouden aan het komen tot maximaal 3 gemeenten in de Gooi en 

Vechtstreek ter versterking van de bestuurskracht; 

 

Eventuele afspraken voor het vervolg. 

Er zijn geen afspraken voor het vervolg te maken. 

Dhr. Van der Hoek bedankt voor de ontvangst en het gesprek en sluit het overleg. 


