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Betreft: uw brief d.d. 11 juli 201 8

Verzenddatum

- 't SEP. 2018
Geacht college,
In uw brief van 11 juli 201 8 reageert u op onze brief van 8 november
201 7, kenmerk 305888/1 002046, over ons besluit om de arhiprocedure voor de fusie van Blaricum, Huizen en Laren en van
Hilversum en Wijdemeren voort te zetten en voor 1 september 201 8
herindelingsontwerpen op te stellen. Wij hebben u in vervolg hierop met
onze brief van 6 juni 2018, kenmerk 305888/1085426, meegedeeld
dat wij de arhi-procedure verlengen in afwachting van het nieuwe
beleidskader van de minister van BZK.

Kenmerk

305888/1109519

Uw kenmerk

U bericht ons in uw genoemde brief dat uw raad heeft besloten ervoor
te kiezen om voor 2028 een samenvoeging te realiseren tot één
gemeente Gooi en Vecht en om alle tussenvormen van ambtelijke en
bestuurlijke fusie uit te sluiten.
U verzoekt ons om de lopende provinciale arhi-procedure te stoppen en
om een plan van aanpak te maken voor de vorming van één gemeente
Gooi en Vecht en daarbij aan te geven wat de provincie zelf gaat doen
om dit doel te verwezenlijken.
Wij gaan in deze brief op bovenstaande hoofdzaken uit uw brief in. Ook
betrekken wij op uw verzoek daarbij de in uw brief van 1 december
201 7 opgenomen kritiekpunten op ons arhi-besluit van 7 november
201 7.
Standpunt arhi-procedure
Wij zien geen aanleiding de lopende arhi-procedure en daarmee het
opstellen van een herindelingsontwerp voor de fusie van de gemeenten
Wijdemeren en Hilversum te stoppen. Wij zijn de arhi-procedure gestart
om een oplossing te bieden voor het gebrek aan regionale
bestuurskracht van de Gooi en Vechtstreek én om de lokale
bestuurskrachtproblemen van Wijdemeren en Weesp op te lossen. U
gaat in uw brief van 1 1 juli 2018 geheel voorbij aan het bestaande
gebrek aan lokale bestuurskracht van de gemeente Wijdemeren. Wij
blijven van mening dat het urgent is hiervoor zo snel als mogelijk tot
een oplossing te komen.
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Wij verwijzen u voor de inhoudelijke argumentatie voor ons besluit om
een herindelingsontwerp op te stellen voor de fusie van Wijdemeren en
Hilversum ook naar onze brief van 8 november 201 7, kenmerk
305888/1002046.
Naar aanleiding van de in uw raad op 2 november 201 7 aangenomen
moties over de bestuurlijke toekomst van Wijdemeren deelden wij u op
8 november 201 7 mee dat wij het als positief waarderen dat de moties
laten zien dat het besef bij de raad is gegroeid dat Wijdemeren niet
langer zelfstandig kan functioneren en fusie noodzakelijk is. Verder
schreven wij in genoemde brief dat wij het positief waarderen dat men
aangeeft die toekomst te zien in een gemeente Gooi en Vechtstreek op
de langere termijn. Wij concludeerden dat dit aansluit bij de visie van GS
op langere termijn, maar voorbij gaat aan de urgentie van de lokale
problematiek op dit moment en daarmee de noodzaak van een fusie op
korte termijn.
Tot slot merkten wij op dat in het onderzoek van Deloitte en in de
tussenbalans, die we opmaakten na de fase van open overleg, de
conclusie was dat er onvoldoende draagvlak bestond om de stap naar
één gemeente te maken.
Kritiekpunten Wijdemeren
Bij brief van 1 december 201 7 deelde u ons mee teleurgesteld te zijn
over ons arhi-besluit van 7 november 2017. In uw brief van 1 1 juli 201 8
vraagt u ons in te gaan op de in uw brief van 1 december 201 7
genoemde kritiekpunten.
U vraagt waarom GS menen dat de regionale bestuurskracht in de Gooi
en Vechtstreek verbetert door de vorming van drie gemeenten. U bent
van mening dat deze tussenstap naar één gemeente Gooi en Vecht
weinig zal opleveren.
Wij hebben in de fase van open overleg en ook in correspondentie
daarna met gemeenten deze vraag diverse malen gesteld gekregen en
beantwoord.
Wij volgen met de inzet om tot de vorming van drie gemeenten te
komen in grote lijnen de adviezen van Jansen en Te Grotenhuis (2014)
op basis waarvan wij ons advies aan de minister van BZK hebben
uitgebracht over de bestuurlijke toekomst van de Gooi en Vechtstreek
op middellange termijn (januari 201 5), en het bestuurskrachtonderzoek
van Deloitte (201 6). In onze brief van 8 februari 201 7, kenmerk
305888/91 3347, hebben wij gemotiveerd waarom wij de arhi-procedure
zijn gestart voor de gehele Gooi en Vechtstreek met als inzet om te
komen tot maximaal drie gemeenten, onder welke voorwaarden en met
welke ruimte voor gemeenten om met alternatieve oplossingen te
komen.
Met de vorming van maximaal drie gemeenten ontstaan gelijkwaardiger
gemeenten met een adequate ambtelijke organisatie en minder
bestuurlijke drukte, wat bijdraagt aan de versterking van de regionale
bestuurskracht.
In het open overleg met de raad van Wijdemeren op 11 mei 201 7 is
deze vraag naar de bijdrage van de vorming van drie gemeenten aan de

Provincie
Noord-Holland
3|4

regionale bestuurskracht ook gesteld en beantwoord. Wij verwijzen u
daarvoor naar het (antwoord van gedeputeerde Van der Hoek op pagina
7 van het) vastgestelde verslag van het open overleg met uw raad op 11
mei 201 7.
In uw brief van 1 december 201 7 betreurt u het dat GS in hun brief van
8 november 201 7 niet refereren aan het draagvlak onder de bevolking
van Wijdemeren voor een herindeling. U wijst erop dat er indicatoren
zijn dat het draagvlak voor een fusie met Hilversum beperkt is.
Draagvlak (bestuurlijk, maatschappelijk en regionaal draagvlak) is
slechts één van de vijf toetsingscriteria in het vigerende landelijk
beleidskader herindeling. We mogen verwachten dat dit
toetsingscriterium ook wordt opgenomen in het herziene landelijke
beleidskader herindeling, waar de minister van BZK in de tweede helft
van dit jaar mee komt (brief minister BZK 29juni 2018, kenmerk 2018000047591 0). In het herindelingsontwerp voor de fusie van de
gemeenten Wijdemeren en Hilversum zal worden ingegaan op de
criteria uit het herziene landelijke beleidskader, en zodoende zal dan
ook het draagvlak voor de vorming van de nieuwe gemeente worden
beschreven.
Voorbereiding herindelingsontwerp
Wij vinden het van belang en zorgvuldig om uw gemeente de ruimte en
de gelegenheid te bieden om uw eigen inbreng voor het
herindelingsontwerp te leveren. In onze brief van 1 6 januari 201 8,
kenmerk 305888/1 034975, hebben wij u dan ook bericht dat wij u
zouden informeren over het plan om met de betrokken gemeenten in
overleg te treden over het op te stellen herindelingsontwerp
Wijdemeren en Hilversum. Wij hadden u per mail in november 201 7 al
laten weten dat het onze intentie was u actief te betrekken in dit proces.
Wij informeerden u vervolgens bij brief van 1 5 februari 201 8, kenmerk
305888/1 046753, dat wij opdracht hadden verleend aan adviesbureau
Berenschot voor het opstellen van een concept herindelingsontwerp en
-advies voor de fusie van de gemeenten Blaricum, Huizen en Laren en
van Hilversum en Wijdemeren. Adviesbureau Berenschot heeft
vervolgens het Plan van aanpak toegezonden aan alle betrokken
gemeenten.
De minister van BZK bericht in haar brief van 4 juni 201 8 dat de
herziening van het landelijk beleidskader herindeling naar verwachting
nog enige maanden in beslag neemt. Wij hebben in onze reactie aan de
minister van BZK van 6 juni 2018, kenmerk 305888/1085408, verzocht
om, 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 de provincie in dit dossier.
Wij achten het niet wenselijk en niet noodzakelijk om alle lopende en
geplande activiteiten in het kader van de voorbereiding van de
herindelingsontwerpen stop te zetten. Dit zou tot onnodige vertraging
bij de voorbereiding van de herindelingsontwerpen leiden.
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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, maar in een andere planning. Dat is de
achtergrond van het uitstel van de inwonersavonden. Voor de inwoners
is het belangrijk de volledige kaders en redenen te kennen waarom hun
gemeente heringedeeld wordt. Voor ondernemers en maatschappelijke
organisaties gaat het echter vooral om het inventariseren van de
huidige ervaringen en, in relatie daarmee, de prioriteiten die bedrijven
en organisaties hebben ten aanzien van de inrichting en het
functioneren van de nieuwe gemeentelijke organisatie en hun contacten
daarmee. Vandaar dat deze bijeenkomsten wel doorgang vinden.
Zoals wij u en uw raad in de fase van open overleg hebben toegelicht,
hebben wij er in het kader van een zorgvuldige procedure in de
planning rekening mee gehouden dat de zienswijzen op het
herindelingsontwerp kunnen worden gegeven door de raden, die zijn
gekozen in de verkiezingen van maart 201 8. Wij gaan ervan uit dat u
van de mogelijkheid gebruik maakt een zienswijze in te dienen, nadat
CS het herindelingsontwerp hebben vastgesteld.
Wij verzoeken u deze brief ter kennis van uw raad te brengen.

Hoogachtend
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Deze beslissing is namens gedeputeerde staten genomen door het lid
van het college dat met dit onderwerp is belast
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