
Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

provincie Noord-Holland
Gedeputeerde Staten

Postbus 3007

2001 DA Haarlem

Datum

Betreft

A JUN 2018

Herziening Beleidskader gemeentelijke herindeling

Geachte heren Remkes en Van der Hoek,

Tijdens de begrotingsbehandeling 2018 in de Tweede Kamer en bij de Algemene
Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer heb ik aangegeven het Beleidskader
gemeentelijke herindeling te herzien. Mede naar aanleiding van deze
aankondiging, de recente debatten in de Tweede Kamer over een aantal
herindelingsvoorstellen en de bestuurlijke ontwikkelingen in de regio Gooi en
Vechtstreek, heeft u gevraagd om een onderhoud. Dit onderhoud heeft op 22 mei
Jl. plaats gevonden. U heeft een aantal aandachtspunten meegegeven met
betrekking tot het te herziene beleidskader.

Ook heeft op 31 mei een constructief bestuurlijk overleg met VNG, IPO en de Unie
van Waterschappen plaats gehad. Op verzoek van partijen wordt nu gekomen tot
een nadere invulling van de herziening van het beleidskader, waarbij samenhang
wordt gezocht met bijvoorbeeld de wet gemeenschappelijke regelingen en het
interbestuurlijk en financieel toezicht.

In het gesprek van 22 mei hebben we geconcludeerd dat herziening van het
Beleidskader gemeentelijke herindeling van invloed zal zijn op het verdere proces
van onder meer de door provincie Noord-Holland gei'nitieerde
herindelingsprocedure in Gooi en Vechtstreek. Dit omdat ik ervan uit ga dat het
nieuwe Beleidskader leidend gaat zijn voor deze herindelingsvoorstellen. De
totstandkoming van het Beleidskader zal naar verwachting nog enige maanden in
beslag nemen. Het is voor mij op dit moment nog te vroeg om vooruit te lopen op
de inhoud van het herziene Beleidskader. Het is vanzelfsprekend aan uw provincie
en betrokken partijen om dit gegeven mee te nemen bij de afweging om te
komen tot mogelijke vervolgstappen in deze procedures.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. K.H. Qllor

DGBRW

directie Bestuur, Financien en

Regio

Turfmarkt 147

Den Haag

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

Nederland

Contactpersoon

Dirk Spannenburg

T 06 - 271 02 170

dirk.spannenburg@iminbzk.nl

Kenmerk

2018-0000324462

Uw kenmerk

Pagina 1 van 1


