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Uw brief van 4 april 2017

Geacht college
Namens Wijdemeren 2020 dank ik u voor uw reactie op onze open brief van 13 maart 2017.
Het blijkt dat wij het in ieder geval op twee punten geheel eens zijn:
1. Het resultaat van onze petitie vormt een krachtig signaal. Draagvlak is belangrijk.
2. De verantwoordelijkheid voor de aanpak van het Oostelijk Vechtplassengebied ligt niet
alleen bij Wijdemeren maar bij een aantal partijen, waaronder de provincie Noord-Holland.
Wij blijven met u van mening verschillen over de waarde van de conclusie die u met betrekking
tot de bestuurskracht van Wijdemeren baseert op het rapport Deloitte.
Immers op 5 oktober 2016 hebben de onderzoekers aan de Raad van Wijdemeren ter
toelichting verteld, dat het rapport (en dus de ook daaraan verbonden conclusie) gebaseerd is
op door hun gesprekspartners als voorbeeld genoemde incidenten. Verificatie of kwantificering
van die als klacht gepresenteerde incidenten heeft niet plaats gevonden. In het rapport hebben
zij op basis daarvan aangegeven of en in hoeverre de gemeenten in staat waren “hun ambities
te realiseren”.
Deze interpretatie van het begrip bestuurskracht staat op gespannen voet met de door de
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gehanteerde definitie in de in 2013
gepubliceerde brief: “Beleidskader gemeentelijke herindeling”.
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1 In essentie kan worden gesteld dat gemeenten bestuurskrachtig zijn als zij in staat zijn hun

maatschappelijke opgaven op te pakken en wettelijke taken adequaat te vervullen waarbij recht wordt
gedaan aan en in het belang van hun maatschappelijke omgeving wordt gehandeld.

In uw brief van 13 oktober 2016 hebt u ons in het kader van een WOB verzoek laten weten niet
te (willen) beschikken over de door de onderzoekers aan hun rapport ten grondslag gelegde
gespreksverslagen en antwoordenlijsten.
Naar onze mening kan het rapport Deloitte daarom niet beschouwd worden als een bruikbare
meting van de bestuurskracht. Het heeft iets anders onderzocht, namelijk de haalbaarheid van
de ambities van een aantal bestuurders. En hoe die is gemeten kan niet getoetst worden.
In uw brief van 4 april lijkt u zich bewust te zijn van deze tekortkomingen van het rapport als
bruikbaar beleidsinstrument. De kwalificatie “onvoldoende bestuurskracht” plaatst U nu
tenminste tussen aanhalingstekens, en u spreekt zelf over lokale en regionale
bestuurskrachtproblemen in de Gooi-en Vechtstreek, waarvoor in open overleg oplossingen
besproken gaan worden. Dus niet langer onvoldoende bestuurskracht in Wijdemeren, maar
oplosbare problemen in de regio.
Gezien het eerder genoemde krachtige signaal, het door u erkende draagvlak vereiste en de
door u beleden democratische waarden, past een in alle haast kort voor de nieuwe
gemeenteraadsverkiezingen opgelegd herindelingsbesluit niet in het in deze te volgen
bestuurstraject.
Wij verzoeken u daarom nogmaals dringend terug te komen op dat in uw brief van 6 februari
geschetste voornemen.
Met vriendelijke groeten,

Egbert Lambers
Namens het Burgerinitiatief Wijdemeren2020,

