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Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) zenden wij u een afschrift toe van onze brieven
aan de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek en de Utrechtse gemeente
Eemnes, aan de provincie Utrecht en de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties over ons besluit van 5 juni 201 8 over het
verlengen van de provinciale arhi-procedure voor de gemeenten
Blaricum-Huizen-Laren en Hilver5um-Wijdemeren naar aanleiding van de
brief die wij ontvingen op 4junijl. van de minister van BZK.

Uw kenmerk

Inhoud brief minister BZK

In de brief met kenmerk 201 8-0000308755, die wij als bijlage hebben
toegevoegd, geeft de minister aan dat de herziening van het landelijk
beleidskader naar verwachting nog enige maanden in beslag neemt, dat
het te vroeg is om vooruit te lopen op de inhoud van het beleidskader
en dat de minister er van uit gaat dat dit herziene beleidskader Ieidend
gaat zijn voor de herindelingsvoorstellen van de provincie voor de Gooi
en Vechtstreek.
Wij hebben daarom vastgesteld dat het verstandig is, vanwege de
zorgvuldigheid van het proces, om de provinciale arhi-procedure voor
de fusies van Blaricum-Huizen-Laren en Hilversum-Wijdemeren te
verlengen, in afwachting van het nieuwe beleidskader en meer
duidelijkheid over de rol van provincies bij herindelingen, waarvan op
basis van het regeerakkoord een nadere invulling kan worden verwacht.
Zodra het nieuwe beleidskader door de minister is vastgesteld, zullen
wij op basis van dit kader en de nadere toelichting van de minister
daarop de herindelingsontwerpen voor de vijf gemeenten afronden. Tot
die tijd zal worden doorgegaan met de voorbereiding van de
herindelingsontwerpen.
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Verzoek minister BZK in 2013
De door ons tot nu toe gevolgde procedure in de Gooi en Vechtstreek
vindt zijn oorsprong in de brief van de minister van BZK van 1 3 februari
201 3, kenmerk 201 3-0000 057607. Daarin vraagt de minister ons
college om ‘een advies te geven over de bestuurlijke toekomst van
Muiden en Weesp. Het advies bevat een bestuurlijke oplossing die op de
korte termijn kan worden gerealiseerd en die past binnen een lange
termijn perspectief voor de gehele Gooi en Vechtstreek’.
De aanleiding voor dit verzoek was gelegen in de behandeling van de
begroting van BZK voor het jaar 201 3, waarin een aantal partijen in de
Tweede Kamer de minister verzocht heeft naar oplossingen voor de
herindeling Naardermeer (samenvoeging Bussum, Muiden, Naarden en
Weesp op provinciaal initiatief) te kijken, na verwerping van het
wetsvoorstel door de Tweede Kamer.
Voor ons college is dit verzoek van de minister van BZK aanleiding
geweest om actief in en met de regio Gooi en Vechtstreek aan de slag te
gaan met de bestuurlijke toekomst van de gemeenten en regio. Zo
konden we destijds tot ons advies komen aan de minister van BZK om
samen met de gemeenten conform het advies stappen te zetten naar
een bestuurskrachtige regio.
Wij hopen, in het belang van de gemeenten en haar inwoners, snel
duidelijkheid te krijgen over het nieuwe beleidskader en de rol die de
minister ziet voor provincies in dit dossier. Deze oproep hebben we
gedaan in onze reactiebrief aan de minister van BZK.
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