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Notulist

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

Jurgen van der Wal,
Beleidsadviseur provincie

Toelichting op het doel van het gesprek en het proces.
De eerder toegezonden agenda wordt vastgesteld.
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 kan de
gemeente Gooise Meren het ook openbaar maken via haar media.

Noord-Holland
Aanwezig
Provincie Noord-Holland: de
heer J. Chr. van der Hoek
(gedeputeerde),
Gemeente Gooise Meren: de
dames M. van Meerten-Kok

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. Daarom is ook Gooise Meren, dat een recent
gefuseerde gemeente is, erin betrokken. 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.
Dhr. Van der Hoek hoort o.a. suggesties voor het invoeren van arbitrage in de
regio, maar dergelijke plannen wil hij dan ook concreet zien uitgewerkt en
voorgelegd, voordat hij daar een zinnig woord over kan zeggen.
Na de fase van open overleg, die tot uiterlijk 7 augustus 2017 (6 maanden) duurt,
besluiten GS of de arhi-procedure wordt voortgezet of beëindigd voor alle of voor
bepaalde gemeenten. GS stellen een eventueel herindelingsontwerp uiterlijk 7
november 2017 vast. Daarna volgt een periode waarin zienswijzen kunnen
worden ingediend (van 2 maanden voor een ieder en van 3 maanden voor
betrokken gemeenteraden). Naar aanleiding van de zienswijzen kunnen PS het
herindelingsadvies desgewenst aangepast vaststellen.
N.a.v. vragen licht dhr. Van der Hoek toe dat de inzet van GS voor het versterken
van de bestuurskracht is om tot maximaal 3 gemeenten te komen. De ruimte zit
in de samenstelling van de herindeling (welke gemeenten) en in het tijdstip van
realisatie van de herindeling.
Bespreken visie van het college op het voornemen van GS.
Dhr. Ter Heegde zegt dat Gooise Meren met haar fusie al een stap heeft gezet. Er
wordt nu hard gewerkt om de nieuwe gemeente neer te zetten. De implementatie
kost veel tijd. In maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Gooise
Meren heeft behoefte aan het kunnen afmaken van de vormgeving van de nieuwe
gemeente en aan continuïteit. Daarom staat men niet vooraan om een rol te
spelen in het huidige provinciale arhi-proces.
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Gooise Meren is wel bezig om de bestuurskracht van de regio te versterken. Met
Hilversum wil men een trekkersrol vervullen in een ‘coalition of the willing’.
Andere gemeenten kunnen zich bij het initiatief aansluiten. Gooise Meren en
Hilversum komen met een voorstel aan GS.
Weesp heeft Gooise Meren gevraagd zich uit te spreken over toekomstige
samenwerking in een fasenmodel. B&W zijn van mening dat het belangrijk is dat
Weesp een oplossing voor de bestuurskracht zoekt binnen de Gooi en
Vechtstreek.
Mw. Van Meerten-Kok wijst erop dat het rapport van Jansen en Te Grotenhuis
concludeerde dat Weesp van belang is voor de positie van de Gooi en Vechtstreek.
Er zijn grote opgaven voor de regio op het gebied van economie, landschap en
bereikbaarheid. Die vereisen een sterkere positie en meer bestuurskracht van de
Gooi en Vechtstreek. Om meer doorzettingskracht te realiseren bespreken de
gemeenten nu een arbitragemodel. Een mogelijke herindeling die leidt tot
maximaal 3 gemeenten is een belangrijke bijdrage aan het oplossen van het
knelpunt van de beperkte regionale bestuurskracht, maar is niet de oplossing.
Gemeenten zullen ook dan hun verantwoordelijkheid op regioniveau moeten
nemen.
Dhr. Franx vindt de samenwerking van Gooise Meren met Hilversum belangrijk. Je
moet aansluiten bij wat er goed loopt en je kunt de samenwerking op PIOFACH
taken uitbreiden.
Dhr. Van der Hoek vindt het positief dat Gooise Meren zich met een open
houding opstelt. GS hebben Gooise Meren betrokken in dit arhi-proces omdat de
Gooi en Vechtstreek integraal moet worden bekeken om tot een oplossing te
komen voor de bestuurskrachtproblemen. Hij is van mening dat samenwerking op
de PIOFACH taken goed is, maar natuurlijk geen oplossing biedt voor het
versterken van de bestuurskracht om grote thema’s als economische
ontwikkeling, landschap, bereikbaarheid en werkgelegenheid daadkrachtig aan te
pakken.
Hij ziet op voorhand haken en ogen aan een arbitragemodel voor de regio. Ieder
besluit moet langs 7 gemeenteraden, bij een geschil moet er arbitrage
plaatsvinden, de uitspraak moet dan bindend zijn en vervolgens moeten de raden
dan bijvoorbeeld besluiten alsnog een budget beschikbaar te stellen. Hij betwijfelt
zeer of dit een werkbare en adequate oplossing is. Het arbitragemodel moet
worden uitgewerkt en het moet duidelijk worden welk draagvlak ervoor bestaat in
alle betrokken colleges en raden. Alleen Huizen heeft zich tot nu toe naar
aanleiding van de aanbevelingen van Deloitte (negatief) uitgesproken over het
aanpassen van het de besluitvorming op regionaal niveau.
Minder, krachtiger en meer gelijkwaardige gemeenten helpen de bestuurskracht
te versterken. De insteek van GS is daarom tot maximaal 3 gemeenten te komen.
Uit onderzoek, ook dat van Deloitte, blijkt dat er onvoldoende draagvlak in de
Gooi en Vechtstreek bestaat om tot één gemeente te komen.
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Dhr. Van der Hoek begrijpt dat het een lastig moment voor Gooise Meren is om
nu aan een nieuwe fusie te denken, maar de vraag van Weesp is nu aan de orde.
Dhr. Van Huizen meent dat een fusie met Weesp van een andere orde is dan de
de vorming van Gooise Meren. Er hoeft niet een totaal nieuwe
gemeente/organisatie te worden opgebouwd. Gekozen zou kunnen worden om
Weesp bij een fusie meer organisch te laten ingroeien. Zo heeft een fusie veel
minder impact op de dienstverlening aan inwoners en bestuur dan bij een
‘klassieke’ fusie.
Dhr. Ter Heegde zegt dat op 17 april aanstaande B&W met de raad spreken over
de vragen van Weesp. Eind april kan er een beeld zijn of er in Gooise Meren
animo bestaat voor samengaan met Weesp of niet. Hij schat in dat het voor de
raad wel bespreekbaar is, maar op redelijke termijn (4-5 jaar).
Dhr. Van der Hoek verzoekt Gooise Meren en Weesp de uitkomst per brief aan GS
te laten weten, omdat dit belangrijk is voor het besluit van GS over het vervolg
van de arhi-procedure.
Dhr. Ter Heegde zegt dat Gooise Meren de vragen van Weesp per brief zal
beantwoorden en ook GS zal informeren.
Mw. Van Meerten-Kok constateert dat Gooise Meren en Weesp al onderweg zijn,
maar dat de vraag is wat de rest van de regio gaat doen. Ze acht een ‘coalition of
the willing’ essentieel om tot een krachtiger Gooi en Vechtstreek te komen. Het
vormen van 3 gemeenten acht ze geen doel op zich.
Gooise Meren wil samenwerken met Hilversum en anderen op taken waar dat
voordeel oplevert en wil in de Regio GV samenwerken om beleid te maken.
Dhr. Van der Hoek zegt dat het belangrijk is dat gemeenten uitspreken met welke
partners ze welke bestuurlijke toekomst op welke termijn willen realiseren. Zo’n
uitspraak moet concreet en realistisch zijn. Met een dergelijk voorstel, inclusief
een duidelijke afweging van de voor- en nadelen van bestuurlijke fusie, ontstaat
ook met de inwoners een ander gesprek dan met het voorleggen van de simpele
ja/nee vraag.
Als je duidelijkheid geeft vóór de verkiezingen, kun je je visie ook aan de kiezer
voorleggen.

Eventuele afspraken voor het vervolg.
Gooise Meren zal haar standpunt ten aanzien van een eventuele fusie met Weesp,
waar Weesp om heeft gevraagd, ook toezenden aan GS.
Dhr. Van der Hoek bedankt voor de ontvangst en het gesprek en sluit het overleg.
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