Toekomst Wijdemeren: een terugblik
Nu de stofwolken van de laatste twee turbulente gemeenteraadsvergaderingen zijn opgetrokken, is
het interessant de grote lijn voor de toekomst er uit te halen. Het “F”-woord is in ieder geval taboe
geworden op De Rading.
Fusie is van de baan. Nadat er twee jaar lang een College van B&W en een meerderheid in de raad
was die overhaast een fusie met Hilversum wilde (CDA,VVD, PvdA/GL), is het tij gekeerd. De inwoners
hebben zich op allerlei manieren krachtig verzet tegen deze plannen, o.a. bi j Dorpsavonden, met een
Petitie met 7734 handtekeningen en in twee enquêtes. En er kwam een ondeugdelijk
bestuurskrachtonderzoek, dat de geschiedenis in zal gaan als “broddelwerk”. Daaruit kon men geen
goede conclusies trekken voor de toekomst van Wijdemeren.
Hierop heeft de VVD zich afgekeerd van een fusie met Hilversum, waardoor er geen meerderheid
meer was voor de fusieplannen. Geen bestuurlijke fusie meer en ook geen ambtelijke fusie.
Uiteindelijk heeft de Gemeenteraad een Zienswijze opgesteld dat Wijdemeren zelfstandig blijft.
Bravo. Het toont aan dat inspraak zin heeft en dat de Gemeenteraad uiteindelijk geluisterd heeft
naar de inwoners. Ik zou zeggen: 1-0 voor de Democratie. En omdat er nu gewoon
gemeenteraadsverkiezingen komen in 2018 waarbij de inwoners kunnen kiezen voor de verdere
toekomst, maken we er 2-0 van voor de Democratie.
Maar nu het vervolg. De discussies zijn nu voorbij en men moet aan de slag om invulling aan de
zelfstandigheid te geven. Om als gemeente zelfstandig te blijven ,moet je wel het een en ander doen
en je versterken, al dan niet in samenwerking met anderen.
Maar hoe geloofwaardig is het als dit gedaan moet worden door dezelfde wethouders die tot nu toe
een groot voorstander van een fusie waren? Normaal gesproken, treed je af als je “magnum opus”
weggestemd wordt. Het is dan ook logisch dat er in de raadsvergadering in een motie van
wantrouwen gevraagd is dat deze wethouders aftreden en plaats maken voor mensen die wel
geloven in een zelfstandig Wijdemeren en daar met hart en ziel uitvoering aan willen geven. Blijven
zitten is ongeloofwaardig. De motie van wantrouwen heeft het echter niet gehaald.
Dat is helaas een tegendoelpunt voor de Democratie.
De tussenstand is nu 2 – 1 voor de Democratie. De eindstand zal bepaald worden bij de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Mooi dat die er komen. Wij zijn benieuwd.
Het Burgerinitiatief Wijdemeren2020 blijft in ieder geval in de tussentijd waakzaam.
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