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Betreft: provinciale arhi-procedure Gooi en Vechtstreek

Verzenddatum

Geacht college,

Kenmerk
305888/975816

Hierbij informeren wij u over ons besluit van 1 2 september 201 7 over
het in de Gooi en Vechtstreek gevoerde open overleg, als bedoeld in
artikel 8, eerste lid van de Wet algemene regels herindeling, en de door
diverse gemeenten ingediende zienswijzen.

Uw kenmerk

Wij besloten op 7 februari 201 7 om de arhi-procedure te starten met als
uitgangspunt om in de Gooi en Vechtstreek te komen tot een
bestuursmodel met maximaal drie gemeenten ter versterking van de
lokale en regionale bestuurskracht. Dit is in lijn met het advies van
Deloitte en in vervolg op de adviezen “Samenwerking Gooi en
Vechtstreek” van Winsemius van april 201 3, “Gooi en Vechtstreek: regio
met een plus!?” van jansen en Te Grotenhuis van april 2014 en ons op
23 januari 201 S aan de minister van BZK uitgebrachte advies over de
bestuurlijke toekomst van de regio.
Wij hebben u daarover bij brief van 8 februari 201 7, kenmerk
305888/91 3347 bericht.
Open overleg

In de fase van open overleg, die liep tot 7 augustus 201 7, hebben wij
gesproken met de colleges van B&W en met de raden van alle
gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. Wij hebben ook met het college
van B&W van de Utrechtse gemeente Eemnes gesproken. De
vastgestelde verslagen van deze open overleggen zijn op de provinciale
website geplaatst. Zie daarvoor
stuurskracht/Regio,..s/
.,,
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Doel van het open overleg was het toelichten van ons voornemen om te
komen tot maximaal drie gemeenten ter versterking van de lokale en
regionale bestuurskracht en het verzamelen van reacties, visies, wensen
en ideeën vanuit de gemeenten.
In het open overleg hebben wij ook de ruimte voor gemeenten om
zelfstândig te handelen toegelicht, die er in ons voornemen zit. Deze
ruimte betreft de samenstelling van de drie beoogde gemeenten en het
tijdpad. Die samenstelling hoeft niet gelijk te zijn aan de in januari
201 S aan de minister van BZK geadviseerde combinaties
Weesp/Wijdemeren/Hilversum, Huizen/Blaricum/Eemnes/Laren (BEL) en
Gooise Meren (Bussum, Muiden en Naarden). Een andere combinatie
mag, als die een volwaardig alternatief is en er geen restproblematiek
ontstaat.
Wij hebben in ons standpunt van 7 februari 201 7 over de aanbevelingen
van het bestuurskrachtonderzoek van Deloitte geen jaar voor
bestuurlijke fusie vastgelegd. Gemeenten kunnen besluiten tot fusie op
een bepaalde termijn en dit plan aan de bevolking voorleggen en
partijen kunnen hun standpunt erover desgewenst inzet van de
verkiezingen laten zijn. De termijn, waarop de bestuurlijke fusie
plaatsvindt, moet reëel zijn. Het rapport van Deloitte noemt als uiterste
termijn voor herindeling 2023.
Opmerkingen n.av. open overleg

Het open overleg en de door gemeenten gegeven reacties en gedane
voorstellen geven ons aanleiding tot de volgende opmerkingen over een
aantal gemeenten. Wij geven deze opmerkingen graag mee aan alle
gemeenten zodat zij daar rekening mee kunnen houden en op kunnen
reageren voordat wij op 7 november as. een besluit nemen over het
vervolg van de arhi-procedure.
Weesp
Wij hebben in onze brief van 8 februari 201 7 de gemeente Weesp
gecomplimenteerd met het proces dat zij hebben doorlopen in het
kader van het bestuurskrachtonderzoek en de toekomstvisie en met de
gehaalde planning. De raad van Weesp heeft sindsdien ook een traject
vastgesteld om op 9 november 201 7 een besluit te nemen over de
bestuurlijke toekomst om het lokale bestuurskrachtprobleem op te
lossen. De gemeenten Amsterdam en Gooise Meren hebben laten weten
dat ze een ambtelijke fusie gevolgd door een bestuurlijke fusie met
Weesp reëel achten. Gooise Meren noemt daarbij 2022 als datum voor
bestuurlijke fusie. Amsterdam laat de datum aan Weesp. De gemeente
Weesp heeft beide gemeenten gevraagd om uiterlijk eind september
201 7 een position paper aan te leveren.
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Wij hebben met B&W van Weesp en met de raad gesproken over het feit

dat wij op 7 november 201 7 besluiten over het voortzetten of stoppen
van de arhi-procedure en dat de raad van Weesp zijn besluit twee dagen
later neemt. Wij hebben om te beginnen aangegeven dat het door de
raad vastgestelde traject en de tot nu toe genomen stappen bij ons
vertrouwen wekken dat de raad op de vastgestelde datum tot een
besluit komt.
Wij hebben met Weesp gedeeld dat wij op de volgende wijze het
probleem op willen lossen dat de besluiten van de raad en van ons
college volgtijdelijk niet aansluiten.
Als de raad van Weesp op 9 november 201 7 besluit met welke
gemeente Weesp gaat fuseren (eventueel eerst ambtelijk en later, op
afzienbare termijn bestuurlijk) en per wanneer, dan kan de provinciale
arhi-procedure voor Weesp worden beëindigd en kan de gemeente
Weesp zelf de regie voeren over het fusieproces.
Wij zijn voornemens in ons besluit van 7 november 201 7 over de arhi
procedure voor Weesp het voorbehoud te maken dat de raad van Weesp
op 9 november 201 7 inderdaad het besluit in hierboven genoemde zin
neemt, en dat wij, indien de raad dit besluit niet mocht nemen, opnieuw
voor Weesp de arhi-procedure zullen starten om tot een bestuurlijke
fusie te komen.
Wijde meren,

Er moet een oplossing komen voor het lokale bestuurskrachtprobleem
van Wijdemeren. De gemeente Wijdemeren heeft na het
bestuurskrachtonderzoek van Deloitte zelf nog een onderzoek laten
doen door Rijnconsult. De conclusies daarvan sluiten aan bij de
conclusies van Deloitte.
In het open overleg op 11 mei 201 7 gaf de meerderheid van de raad
aan de voorkeur te geven aan zelfstandigheid, samenwerking zoeken
met andere gemeenten op PIOFACH taken en blijven van een
uitvoeringsgemeente. Wij hebben daarop geantwoord dat een dergelijke
keuze geen oplossing biedt voor het geconstateerde lokale
bestuurskrachtprobleem en dat fusie dan onvermijdelijk zou zijn.
De raad van Wijdemeren besloot op 6juli 2017 om € 800.000 uit de
algemene reserves te voteren om conform het advies van Rijnconsult de
organisatie op orde te brengen. De raad heeft geen standpunt bepaald
over de door Rijnconsult geschetste toekomstscenario’s voor de
gemeente.
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Wij zien thans de volgende opties voor de gemeente Wijdemeren.
Wijdemeren besluit vôôr 7 november 201 7 tot een bestuurlijke fusie
met in ieder geval Hilversum v55r 2023, en de nieuwe raad besluit
vervolgens véér 1 januari 201 9 per wanneer die fusie daadwerkelijk
plaatsvindt,. Mocht de nieuwe raad vôôr 1 januari 201 9 geen
fusiedatum bepalen, dan voeren wij de arhi-procedure voor Wijdemeren
om tot een fusie te komen.
Als de raad van Wijdemeren kiest voor zelfstandigheid en het zoeken
van samenwerking op PIOFACH taken met andere gemeenten, dan biedt
dit geen oplossing voor het lokale bestuurskrachtprobleem. Het
voortzetten van de provinciale arhi-procedure om het probleem op te
lossen ligt dan in de rede.
Blaricum, Huizen en Laten

De raden van Laren, Elaricum en Huizen hebben naar aanleiding van de
gevoerde open overleggen een gezamenlijke zienswijze vastgesteld op
resp. 28 juni, 4 en 13juli 2017. Hierin delen zij mee te werken aan een
voorstel aan de provincie. De inzet is om als gemeenten zelfstandig te
blijven en gezamenlijk een stap te zetten om bij te dragen aan
versterking van de regionale bestuurskracht. Kern van het initiatief is
het mandateren van wethouders om namens Elaricum, Huizen en Laren
te acteren op regionale dossiers. Hiervoor willen de gemeenten een
lichte gemeenschappelijke regeling in het leven roepen. De gemeente
Eemnes zou desgewenst ook kunnen deelnemen.
De raden spreken ook uit de ambtelijke samenwerking te willen
verbreden en versterken om de kwetsbaarheid ook in termen van
dienstverlening en bedrijfsvoering te verminderen. De raden van
Blaricum en Laren hebben een motie aanvaard, waarin B&W worden
verzocht te streven naar één ambtelijke organisatie voor Huizen en de
BEL.
De drie gemeenten vragen in hun zienswijze hoe wij aankijken tegen
deze initiatieven.
Wij hebben in bestuurlijk overleg op 21juli 201 7 aan de burgemeesters
van Blaricum, Eemnes, Huizen en Laren meegedeeld dat een uitgewerkt
voorstel (en als het mogelijk is ook de raadsbesluiten) uiterlijk in de
eerste week van oktober 201 7 beschikbaar moet zijn om betrokken te
worden bij onze besluitvorming op 7 november 201 7.
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Het plan dient aan de volgende voorwaarden te voldoen om als serieus
te worden beoordeeld:
Het plan moet geloofwaardig en overtuigend zijn.
Het beoogde model met de lichte gemeenschappelijke regeling zou
operationeel moeten zijn in 201 8. De gemeenten willen met dit voorstel
bijdragen aan het versterken van de regionale bestuurskracht. De
regeling zou daarom gepaard moeten gaan met een evaluatie na twee
jaar (begin 2021). De evaluatievraag zou dan (globaal) kunnen zijn:
Werkt het model zoals in de gemeenschappelijke regeling vastgelegd en
levert dit een bijdrage aan het versterken van de regionale
bestuurskracht?
Verder verwachten wij dat, indien uit de evaluatie blijkt dat het beoogde
resultaat uitblijft en het niet komt tot een versterkte regionale
bestuurskracht, de gemeenten alsnog besluiten tot een bestuurlijke
fusie.
Wij verzoeken u deze brief ook ter kennis te brengen van uw
gemeenteraad.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holl

Inciesecretaris
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