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Geachte Gedeputeerde Staten,
Bij brief van 8 november 2017 ontvingen wij uw bericht over de Ahri-procedure in de regio
Gooi- en Vechtstreek. In deze brief spreekt u het voornemen uit om onder andere de gemeenten
Laren, Blaricum en Huizen te doen fliseren. Wij hebben eerder geconstateerd dat u de termijn
van artikel 8, lid 2 van de Wet ARHI voor het nemen van dit besluit en liet opstellen van een
herindelingsadvies heeft verlengd tot 1 september 2018. Ook blijkt uw besluit niet open te staan
voor bezwaar of berbep omdat het geen besluit in de zin van de Algemene wet bestûursrecht
(Awb) betreft.
De gemeenteraad heeft uw brief behandeld in zijn vergadering van 9 november 2017. Met onze
brief van 20 november 2017 hebben wij u geïnformeerd over de gevoelens en ontvangst van uw
brief c.q. besluit tot verlenging. De gemeenteraad heeft ons college verzocht dejuridische,
procedurele en inhoudelijke vragen te inventariseren die zijn gerezen door uw voorgenomen
besluit en deze onaffianiceljk te laten toetsen en beoordelen. De resultaten van deze
inventarisatie hebben wij per brief aan u gezonden op 14december2017.
Wij zijn inmiddels begonnen aan deze onafhankelijke toetsing en beoordeling en hebben naar
aanleiding van deze verkenning nog een aanvullend (collegiaal) verzoek. Wij, het college van
B&W van de gemeente Laren, verzoeken u, Gedeputeerde Staten van de provincie Noord
Holland, ons alle informatie/documenten te verstrekken, ook de onderliggende documenten, die
zijn bedoeld (geweest) voor enlof ingebracht in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 7
november 2017 ten behoeve van de behandeling van het onderwerp inzake Arhi-procedure
Gooi- en Vechtstreek, agendapunt 6: Vervolg Arhi-procedure Gooi en Vechtstreek. Wij doelen
hier op de geagendeerde stukken en niet de geamendeerde stukken NA behandeling in de
vergadering van 7 november 2017.
Voor het college van Laren staat transparantie van besluitvorming voorop en al helemaal bij een
procedure met een mogelijk grote impact voor de gemeente Laren en haar burgers. Wij hebben
kennis genomen van uw afwijzing van het Wob-verzoek om informatie dat is gedaan door de
vereniging Larens Behoud.
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Wij achten de hierbij gevraagde informatie van belang om goed te kunnen begrijpen op welke
gronden u tot uw besluit bent gekomen. Wij hopen natuurlijk dat u het met ons eens bent dat een
onderling verzoek tussen bestuursorganen zoals provincie en gemeente gehonoreerd dient te
worden, maar voegen hier wel aan toe dat u dit verzoek, indien u dit onverhoopt niet honoreert,
in dat geval dient op te vatten als een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur
(Wob).
Wij zullen de uitkomsten van onze juridische toetsing delen met de gemeenteraad op 31januari
2018. Aan deze uitkomsten voegen wij ook een zienswijze toe op uw besluit, die congruent is
aan de eerdere zienswijze van de gemeenteraad. 1-let voorlopig standpunt inclusief de summiere
onderbouwing van uw college dat een fusie noodzakelijk is, wordt niet gedeeld.
Gezien de korte termijn verwachten wij binnen tien dagen na datum van deze brief de door ons
gevraagde stukken, mede in verband met de raadsvergadering van 31 januari aanstaande.

Met vriendljke

gemeentesecretahs

)

n.vcthouders

mw. drs. R. Kruisinga
burgemeester
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Geacht college,
Op 1 6 januari 201 8 hebben wij uw verzoek om informatie inzake de
besluitvorming in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 7
november 201 7 over de arhi-procedure Gooi en Vechtstreek ontvangen.

Uw kenmerk

Wij hebben een inventarisatie gemaakt van alle documenten die vallen
binnen de reikwijdte van uw verzoek, deze zijn in bijgevoegde
inventarislijst opgenomen. Hierbij treft u onze beslissing omtrent
openbaarmaking van deze documenten aan.
Wij hebben alle op de lijst vermelde documenten getoetst aan de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob). Een aantal documenten betreft in
gemeenteraden aangenomen moties en brieven van colleges van B&W
en is reeds openbaar. U vindt deze stukken wel vermeld in de
inventarislijst, maar omdat ze al openbaar zijn, maken ze geen
onderdeel uit van dit besluit.
Er is één brief, die nog niet actief openbaar was gemaakt en die wij
openbaar hebben gemaakt bij ons besluit van 5 december 201 7 over
een Wob verzoek met dezelfde inhoud als het uwe. U verwijst in uw
brief ook naar dit Wob besluit.
De overige documenten worden op grond van artikel 11 van de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob) niet openbaar gemaakt. In de
inventarislijst is aangegeven om welke documenten het gaat. Hieronder
treft u onze motivering aan om deze documenten niet openbaar te
maken.
De documenten die wij niet openbaar maken zijn opgesteld voor intern
beraad en zijn ambtelijke adviezen met daarin opgenomen persoonlijke
beleidsopvattingen. Deze opvattingen moeten vertrouwelijk blijven om
te waarborgen dat ambtenaren vrijelijk de mogelijkheid hebben om hun
opvattingen te uiten zonder dat zij of de verantwoordelijke bestuurder
daarmee naderhand worden geconfronteerd. Ook moeten bestuurders
zich in vrijheid en vertrouwelijkheid kunnen laten adviseren door hun
ambtenaren zonder dat zij daar naderhand op kunnen worden
aangesproken.
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Binnen enkele dagen na verzending van dit besluit treft u uw verzoek en
deze beslissing (in geanonimiseerde vorm) aan op onze website,
noord-hol and nI/rob.
Mocht u naar aanleiding van dit besluit en de openbare documenten
nog vragen hebben kunt u contact opnemen met de behandelend
ambtenaar.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

‘

prvinciesecretaris

R.M. Bergkamp

Remk’

1 bijlage(n)
Inventarislijst met kenmerk 1039366/1039461
Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending,
uitreiking of publicatie van Uit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen.
Het bezwaarschrift kunt u sturen aan Gedeputeerde Staten van Noord
Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie,
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.
Voor meer informatie kunt u de provinciale website bezoeken:
,v’na noord hol 1 and ni.
Wij willen bezwaren tegen besluiten graag op informele wijze
behandelen. Als uw bezwaar in aanmerking komt voor deze informele
behandeling nemen wij op korte termijn telefonisch contact met u op.
In verband hiermee verzoeken wij u om in uw bezwaarschrift het
telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent.
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift
ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u
bij een spoedeisend belang een voorlopige voorziening vragen bij de
Voorzitter van de Rechtbank Noord-Holland.
-

-

Inventarislijst behorende bij Wob dossier GS besluit 1039366/1039447 arhi-procedure Gooi en
Vechtstreek (kenmerk 1039366/1039461).

kenmerk

omschrijving

305888/10020
45

2

305888/10020
45

Nota 65
305888/1002045 en
bijbehorende
toelichtende notitie
Juridische bijlage bij
Nota GS

3

305888/10020
45

4

305888/10020
45

5

6

7

305888/10014
38

Openbaar
ja/nee
nee

vindplaats

Weigeringsgrond
Wob
Art. 11

nee

Art. 11

Communicatie
bijlage bij Nota GS

nee

Art. 11

Concept brieven aan
gemeenten Gooi en
Vechtstreek, P5 van
Noord-Holland, G5
van Utrecht en
minister van BZK

nee

Art.11

Brief B&W van
Weesp aan GS d.d.
14 september 2017
over “invloed
referendum
aanvraag op besluit
GS in arhi
procedure”;
Brief B&W’s van
Blaricum, Laren en
Huizen aan 65 d.d. 3
oktober 2017 over
“arhi-procedure, GR
HBL” met bijlagen
(Meervoudige
centrum regeling
samenwerking
Huizen, Blaricum en
La ren, Toelichting op
de Meervoudige
centrum regeling
samenwerking
Huizen, Blaricum en
La ren,
Processchema).
Brief B&W van
Hilversum aan GS
d.d. 13 oktober 2017

Reeds
openbaar;
ja

www.noord
holland.nl

ja

www.laren.nl
www.blaricum.nl
www.huizen.nI

ja

www.hilversum.n

Inventarislijst behorende bij Wob dossier GS besluit 1039366/1039447 arhi-procedure Gooi en
Vechtstreek

(kenmerk

1039366/1039461).

arhi-procedure Gooi
en Vechtstreek”;
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Motie gemeenteraad
Wijdemeren 2
november 2017:
uEen sterke
gemeente Gooi en
Vecht”
t aangenomen);

ja

www.wijdemeren
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Motie gemeenteraad
Wijdeme ren 2
november 2017:
Bestuurlijk
zelfstandig, ambtelijk
fuseren.”(aangenom
en)

ja

www.wijdemeren
.nl

Motie gemeenteraad
Wijdemeren 2
november 2017:
“Reactie op brief
provincie Noord
Holland m.b.t. arhi
procedure”fverworp
en);

ja

www.wijdemeren
.nl

“
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