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Bestuurskrachtmeting (BKM): het is altijd goed te kijken naar wat goed/slecht gaat in
het bestuur van de gemeente en waar verbeteringen mogelijk zijn.
 In dit geval hebben we er niet veel vertrouwen in, want het lijkt erop dat de BKM
gebruikt wordt om een fusie achteraf te onderbouwen. Er ligt immers al een
besluit van de gemeenteraad voor een keuze voor een fusie met Hilversum, de
beruchte Zienswijze van oktober 2014, en uit de communicatie met de provincie
blijkt dat men haast heeft om tot een fusie te komen. Gauw even de BKM doen en
dan snel fuseren, geen gezeur.
 Waarom dan nog een BKM doen? Er wordt wel eens een vergelijking gemaakt
met een APK voor de auto. Maar waarom zou je een APK doen als je al besloten
hebt de auto op te doeken en een nieuwe te kopen?
Wijdemeren2020 vraagt twee dingen:
1. Laat in ieder geval ook andere mogelijkheden uitzoeken dan alleen een fusie met
Hilversum. Weesp laat ook andere opties uitzoeken.
2. Wij vragen voldoende tijd voor een gedegen inspraak van de bevolking. Er zullen
in de tussentijd echt geen rampen gebeuren. Draagvlak is altijd een essentieel
onderdeel voor een gemeentelijke herindeling.
Wat gaat u doen aan inspraak van de inwoners? De D100 bijeenkomsten gingen
over allerlei zaken en daar zijn de herindelingsplannen nauwelijks aan bod gekomen.
Dit is des te belangrijker omdat de democratische legitimatie van de zittende
raadsleden voor een besluit voor een fusie met Hilversum heel beperkt is.
Fusieplannen waren immers niet genoemd in de laatste gemeenteraadsverkiezingen.
CDA en VVD zijn gekozen op basis van een ander programma.
De inwoners hebben dus nog geen kans gehad zich over een herindeling uit te
spreken. Druk de fusie nu niet ondemocratisch door. Dat zou onbehoorlijk bestuur
zijn. Geef de kiezers een kans zich uit te spreken over zo’n belangrijk onderwerp.
We verzoeken de gemeenteraad dan ook nadrukkelijk om geen onomkeerbare
besluiten te nemen vóór de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen van 2018, zodat de
inwoners zich kunnen uitspreken via verkiezingen over dit onderwerp.
Dank u wel.
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