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Uw kenmerk

Geacht college van Gedeputeerde Staten, raden en colleges,
Sinds de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten
Bussum, Naarden, Muiden en Weesp heeft verworpen, wordt door u op
verschfllende wijzen onderzocht of andere (bestuurlijke) oplossingen voor de regio
en met name voor de gemeenten Weesp en Muiden gevonden kunnen worden.
Verschillende vormen van samenwerking en fusievarianten komen daarin aan de
orde. Daaruit zijn de volgende ontwikkelingen te destilleren.
Het afgelopen jaar is de samenwerking tussen de gemeenten van het gewest Gooi
en Vechtstreek herijkt, waarbij is gekozen voor een lichtere gemeenschappelijke
regeling waarin vooral uitvoerende taken zijn ondergebracht. Voor overige zaken
waarin wordt samengewerkt, hebben betrokken gemeenten gekozen voor
overleggen tussen zogenaamde portefeuillehouders die onderling nadere
afspraken kunnen maken. Elke gemeente kan daar al dan niet bij aansluiten.
Naast deze herijking van de structuur heeft het gewest in het kader van een
regionale samenwerkingsagenda aan de heer Winsemius gevraagd om in april
2013 te komen met een advies over de speerpunten binnen de regionale opgaven
en de intensiteit van de samenwerking in deze regio. Het gaat dus om de vraag
welke inhoudelijke punten de gemeenten de komende jaren dichter bij elkaar
kunnen brengen.
De gemeenten Naarden, Muiden en Weesp verkennen op dit moment of zij samen
hun bestuurskracht kunnen versterken. De drie raden hebben zich positief
uitgelaten over fusie, maar een voorkeursvariant is nog niet gevonden. De positie
van Bussum speelt hierin een belangrijke rol. Inmiddels hebben Muiden en Weesp
aangegeven een extern onderzoek te willen, waarin de haalbaarheid van een fusie
van de twee gemeenten met Naarden getoetst moet worden. Naarden wil juist
een extern onderzoek, waarin verschillende herindelings- en
samenwerkingsvarianten worden vergeleken. Vooralsnog zijn de drie gemeenten
(nog) niet nader tot elkaar gekomen, maar ik begrijp dat nadere gesprekken
onderling en met de provincie- volgen.
-
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Vervolg
Hoewel u het grotendeels eens bent dat de bestuurskracht in uw regio versterkt
moet worden, wordt door u verschillend gedacht over de bestuurlijke toekomst
van de Gooi en Vechtstreek. Ik constateer echter ook dat zowel gemeenten als
provincie bereid zijn hier nader overleg over te voeren. Ik wil de ruimte geven om
tot een gemeenschappelijke toekomstvisie te komen.

Datum
13 februari 2013

Kenmerk
2013-0000057607

Tegelijkertijd vraagt de bestuurlijke, ambtelijke en financiële situatie waarin de
gemeenten Muiden en Weesp zich bevinden om een snelle oplossing.
Bovendien dienen de ontwikkelingen in de Gooi en Vechtstreek geplaatst te
worden in het perspectief van de (bestuurlijke) doelstellingen in het
regeerakkoord, welke ook (nieuwe) kansen kunnen bieden voor het gebied. Om
adequate uitvoering van de te decentraliseren taken en verantwoordelijkheden te
kunnen waarborgen, streeft het kabinet naar krachtige gemeenten van tenminste
100.000 inwoners. Van deze grens kan worden afgeweken indien de
bevolkingsdichtheid of de geografische context daar om vraagt.
Ik ben voornemens op korte termijn te komen met een nadere uitwerking van dit
voornemen. Daarop vooruitlopend vraag ik de provincie om, na overleg met alle
betrokken gemeenten, voor 1 oktober 2013 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.
Daarbij geef ik op voorhand aan dat volledig bestuurlijk draagvlak in de regio
belangrijk, maar niet doorslaggevend zal zijn in de besluitvorming over de
bestuurlijke toekomst van Muiden en Weesp.

Hoogachtend,
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Plasterk
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