Inspraak Burgerinitiatief Wijdemeren2020 op Commissievergadering 14 november 2016
We stonden perplex toen we het voorstel van B&W lazen. Hoe kan men met droge ogen zo’n voorstel doen
dat haaks staat op wat de inwoners willen. Hoe denkt u dat de Gedeputeerde Jack van der Hoek dit leest. Hij
heeft de stapel handtekeningen tegen een fusie ook op zijn bureau liggen.
1)
Het Bestuurskrachtonderzoek was broddelwerk
Er is nog steeds geen deugdelijke onderbouwing wat er niet goed gaat in onze gemeente. Van vele kanten
was er kritiek op de kwaliteit van het bestuurskrachtonderzoek. Een paar meningen, geen feiten, dat gaf
Deloitte in hun presentatie zelf toe. Het gaat niet slecht in Wijdemeren, zie de rapportages van B&W zelf.
Argumenten van B&W zoals te weinig ambtenaren zijn duidelijk onderuitgehaald: we hebben meer
ambtenaren dan in vergelijkbare gemeentes die het daarmee blijkbaar wel rooien. Het is dus meer een
kwestie van de ambtenaren goed aansturen en prioriteiten stellen. Dit kan toch geen basis zijn voor zulke
belangrijke beslissingen als het opheffen van de gemeente?
2)
Alternatieven zijn niet goed onderzocht of uitgewerkt
Als er een probleem zou zijn, zoek dan alternatieven goed uit. Maar dat is nog steeds niet gedaan.
Wijdemeren2020 heeft daar vele malen uitdrukkelijk om gevraagd. Ook de gemeenteraad heeft dat in de
opdracht voor de bestuurskrachtmeting expliciet gevraagd. We zien echter nog steeds slechts globale
denkrichtingen, zoals versterk de gemeente, of fuseer ambtelijk of bestuurlijk, niet wat de verschillende
mogelijkheden precies zijn en wat ze betekenen. We zijn niets verder dan een jaar geleden. Wij vragen het
weer: laat de verschillende mogelijkheden goed inhoudelijk uitwerken , zodat u zinnig kan kiezen.
In het Collegevoorstel voor de Zienswijze worden vijf oplossingsrichtingen genoemd . Maar de voor de hand
liggende mogelijkheid van samenwerking met andere gemeentes wordt niet eens genoemd. In de enquête
van de gemeente had 51% hiervoor een voorkeur. Andere gemeentes in het Gooi gaan ook samenwerking
onderzoeken. Waarom wordt samenwerking niet serieus bekeken maar gewoon doodgezwegen in het
voorstel?
Kijkt u toch alstublieft ook goed naar samenwerking met andere gemeentes als toekomst model.
3)
Er wordt niet geluisterd naar de inwoners.
We hebben vier dorpsavonden gehad met honderden inwoners die fel tegen een fusie met Hilversum waren;
Er is een gemeentelijke enquête waaruit voorkeur blijkt voor samenwerking met andere gemeentes (51%),
en weinig steun voor ambtelijke of bestuurlijke fusies ;
Er is een Petitie, met maar liefst 7734 handtekeningen tegen een fusie met Hilversum,
Toch is het voorstel van het College een ambtelijke fusie met Hilversum in 2017, zo snel mogelijk gevolgd
door een bestuurlijke fusie. Daar is dus geen draagvlak voor bij de bevolking !
Leden van de Gemeenteraad. U bent democratische partijen, u bent door ons gekozen, u bent er voor ons.
Luistert u toch naar de inwoners en zie af van die fusie onzin.
Dit wringt des te harder omdat een fusie in geen enkel verkiezingsprogramma genoemd werd. Zo verliest de
politiek zijn geloofwaardigheid nog verder.
4)
Mening Burgerinitiatief Wijdemeren2020
Wijdemeren2020 vindt een ambtelijke fusie haast hetzelfde als een volledige fusie. Het is alleen maar een
overbodige en slinkse tussenstap. Als de ambtenarenorganisaties van de gemeentes met veel kosten en
moeite zijn samengevoegd, is er haast geen weg terug meer. Dan zit je in het voorportaal van de fusie en is
de stap naar volledige fusie de volgende. En een ambtelijke fusie lost niets op, ook niet op regionaal niveau.
Niet doen dus.

5)
Oproep: Denk na en maak het inzet van de verkiezingen van maart 2018
We citeren uit het Deloitte rapport:
“Ervaringen met varianten van herindelingen of aanpassingen in de samenwerkingsformule laten zien dat het proces
van voorbereiding, implementatie en vervolgens werkend maken van het nieuw ingerichte bestuurlijk systeem
meerdere raadsperiodes duurt en vele voetangels en klemmen kent.
De enige variant die in de praktijk goed zal kunnen werken is de variant die vanuit innerlijke overtuiging bij samenleving
en bestuur in het gebied, werkend gemaakt kan worden
Geef de gemeenten tot uiterlijk medio 2019 de gelegenheid om eigen keuzes en voorkeuren hiervoor te formuleren in
overleg met hun bevolking”

Daar zijn we het hartgrondig mee eens.
Maak een plan, werk alternatieven beter uit, bereid het goed voor, maar druk het niet even snel door voor
de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Maak het inzet van uw partij voor de volgende verkiezingen, dan
kunt u uw keuze uitleggen. Het tijdschema van de Provincie geeft hiervoor voldoende tijd, tot medio 2019 !
Wijdemeren2020 doet in ieder geval een dringende oproep om geen onomkeerbare beslissingen te nemen
voor de gemeenteraadsverkiezingen. Geef de inwoners de gelegenheid via de verkiezingen hun keuze te
bepalen. En zet dit in de brief naar de Provincie.
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