Wijdemeren2020 stelt bestuurskracht Provincie aan de orde

Provincie Noord Holland gedraagt zich als dictator
Is Gedeputeerde Staten van Noord Holland blind of doof? Want hoe komen ze erbij om een
aantal gemeenten in onze regio, waaronder Wijdemeren, opeens te dwingen tot een snelle
fusie? Hiermee zienswijzen van gemeentelijke fracties en de uitdrukkelijke wens van burgers
om niet te fuseren rücksichtslos van tafel vegend. Daarbij beroept GS zich op het vorig jaar
gehouden bestuurskrachtonderzoek door Deloitte. Vriend en vijand hebben het rapport
hierover neergesabeld als broddelwerk, omdat conclusies en aanbevelingen niet met feiten zijn
onderbouwd. Deze werkwijze roept meer associaties op met dictatoriaal gedrag, dan met de
handelswijze van verstandige en deskundige bestuurders. Zo verliest de burger nog meer het
vertrouwen in de politiek.
Draagvlak
De Provincie sprak altijd over draagvlak want zonder draagvlak zijn fusies gedoemd te mislukken. Dat
benadrukt de minister ook in zijn richtlijnen voor gemeentelijke herindeling. Alleen al in Wijdemeren
hebben 7.734 inwoners in een Petitie aangegeven niet te willen fuseren met Hilversum. Ook in andere
gemeentes in de regio is groot verzet tegen fusieplannen. Dit ook omdat de Universiteit Groningen
keihard heeft aangetoond (en zij niet alleen) dat fusies niet tot vermeende voordelen en oplossingen
leiden. Het kost daarbij ongelooflijk veel geld. Problemen verdwijnen niet, maar worden anders en
groter. Beslissingstrajecten worden trager en moeilijker. De afstand tussen politiek en burger wordt
bovendien dramatisch vergroot.
Bestuurskracht Provincie discutabel
Niemand zal tegen beslissingen zijn op basis van duidelijke feiten en goed onderbouwde argumenten.
Wel is iedereen tegen plannen en beslissingen die zo maar uit de lucht komen vallen en vooral veel
weg hebben van hersenspinsels van hogere bestuurders die zich hiermee ‘op de politieke kaart willen
zetten’. Maximaal drie gemeentes in de regio vindt de Provincie. Daarmee zouden alle ‘problemen’ zijn
opgelost en kunnen we een vuist maken tegen andere grote regio’s in Nederland. Ja, dan gaat het
allemaal opeens nòg beter in de regio Gooi- en Vechtstreek. Blijf dromen mensen. En nu we het toch
over de regio-aanpak hebben: hoe zit het eigenlijk met de bestuurskracht van de Provincie? Dat onze
regio ‘niet op de kaart zou staan’ is individuele gemeentes amper te verwijten. Bij het vormen en ‘op de
kaart zetten’ van regio’s moet de Provincie op basis van een goede omschrijving van uitdagingen en
beoogde resultaten namelijk de regie voeren. In onze regio is daar echter bar weinig van te merken
geweest. Door overhaaste fusies op te leggen wil de Provincie de aandacht afleiden, maar ze moeten
de hand eerst maar eens in eigen boezem steken.
Geef andere oplossingen een kans!
Naast het geheel ontbreken van draagvlak voor fusies is ook een bezwaar van Wijdemeren2020 dat
andere oplossingen dan fusies nauwelijks onderzocht zijn. Dat idee bekruipt ons nu weer na het lezen
van de reactie van GS op de door de gemeentes ingediende zienswijzen. We vragen ons af of GS
deze überhaupt wel hebben gelezen voordat ze de ARHI-wet uit de kast haalden. Waarom denkt de
Provincie dat zij beter weet hoe problemen aangepakt moeten worden dan de gemeentes zelf? Ons
advies aan de Provincie: breng eerst uw eigen zaken op orde en geef Wijdemeren en de andere
gemeentes in de Gooi- en Vechtstreek de tijd en de ruimte om zelf een oplossing te vinden voor
verbeteringen, in samenwerking met andere gemeentes. Druk ons dus niet dictatoriaal even snel een
fusie door de strot, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen! Wijdemeren2020 doet hierbij dan ook
een dringende oproep aan de gemeenteraden in de regio en aan de Provincie om zorgvuldig te
onderzoeken welke mogelijkheden er zijn op het gebied van intensieve samenwerking en daar een
concreet plan voor te ontwikkelen. Want samenwerking is immers veel sneller en goedkoper te
realiseren dan complexe, tijdrovende en geldverslindende fusies. www.wijdemeren2020.nl

