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Betreft : provinciale arhi-procedure Gooi en Vechtstreek
brief dd 8 november 2017
Open brief
-Democratische VerantwoordingGeachte heer van der Hoek,
Geachte leden van de Provinciale Staten van Noord Holland,
In maart 2014 brachten 9.750 inwoners van Wijdemeren bij de gemeenteraadsverkiezingen
een stem uit op CDA, DorpsBelangen, VVD of D66. Deze partijen hadden een zelfstandig
Wijdemeren in het verkiezingsprogramma 2014-2018 staan: ‘ Met elkaar... voor 'n sterk
Wijdemeren’, Wijdemeren zelfstandig, etc.
Trouw of gebod
Op 13 september 2017 stelt U in een brief aan de Burgemeester en Wethouders dat
Wijdemeren voor 7 november 2017 moet besluiten tot een bestuurlijke fusie met in ieder
geval Hilversum. Geen keus. U brengt daarmee 17 van de 19 raadsleden in een onmogelijke
positie. Trouw zijn aan de kiezers of het gebod van de provincie volgen.
Onvoldoende bestuurskracht en een versterking van de regio zijn uw argumenten. De
bestuurskracht Wijdemeren is gemeten in de periode 2014 tot 2016. In deze periode (2014)
verandert het college van Wijdemeren van koers en stevent af op een fusie met gemeente
Hilversum.
In 2016 ondertekenden 7734 inwoners een petitie tegen een fusie met Hilversum.
Herindeling
Is er genoeg steun voor de herindeling?
Nee, ruim 7000 inwoners verklaren zich tegen.
Is er een interne samenhang, een dorps- en kernenbeleid?
Nee, Wijdemeren kent een eigen dorps- en kernen beleid. Een samenhang is met de
stedelijke gemeente Hilversum is er niet. Een regionaal beleid is er niet.
Hoe staat het met bestuurskracht?
De bestuurskracht Wijdemeren gemeten college periode 2014-2016 is zwak. Mede als
gevolg van een ondoordachte wisseling van koers van het college.
Zijn er evenwichtige regionale verhoudingen?
Nee, de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek dragen allen verschillende oplossingen aan, in
een poging om de fusie druk van de provincie te ontlopen.
Is er sprake van duurzaamheid.
Nee, de provincie ziet een stip op de horizon. Op elkaar volgende fusies moeten leiden tot
een grote Gooi- en Vecht gemeente.

In uw brief van 8 november 2017 wordt gesteld dat de provincie geen genoegen met het feit
dat raad van Wijdemeren ‘niet heeft besloten’ tot de opgelegde bestuurlijke fusie met
Hilversum. De keuze van de raad ambtelijk te fuseren met Hilversum en Gooise Meren zou
geen solide oplossing zijn.
Alles overwegende kan gesteld worden dat er geen gegronde redenen zijn
gemeenteraadsleden van hogerhand te dwingen verkiezingsbeloften naast zich neer te
leggen.
Een proactieve provincie Noord Holland
- belegt op korte termijn een dorps- en kernen conferentie opdat de Gooi en Vecht
gemeenten beleid met elkaar kunnen afstemmen
- schept de benodigde kaders voor een regionaal digitaal netwerk ter ondersteuning van
samenwerking op onder meer de terreinen van omgevingswet en sociaal domein.
Een integere provincie Noord Holland
- neemt geen besluit over fusies cq een ahri voor de gemeenteraad verkiezingen 2018.
Partijen kunnen (zonder druk van provincie) programma’s maken , voor – tegen fusie,
samenwerkingen of wat dan ook.
Het is aan de kiezer te laten blijken welke bestuurlijke toekomst wenselijk is.
Graag ontvang ik een reactie.
Met vriendelijke groet,
Liesbeth Siderius
Loosdrecht
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