Van: Wijdemeren2020 [mailto:wijdemeren2020@gmail.com]
Verzonden: woensdag 13 september 2017 21:08
Aan: Secretariaat van der Hoek
CC: Wal, dhr. drs. J. (Jurgen) van der
Onderwerp: RE: Wijdemeren2020 wil graag een vervolggesprek met Gedeputeerde Van der Hoek
over de herindelingsplannen, bis
Geachte heer van der Hoek,
Het Burgerinitiatief Wijdemeren2020 heeft op 11 augustus per mail verzocht om een vervolggesprek.
Vanwege vakanties bleek dat niet op korte termijn mogelijk en ons werd tevens geadviseerd even te
wachten op de binnenkort te verschijnen “tussenbalans” . Wij hebben inmiddels kennis genomen
van uw brief van 13 september aan de gemeente Wijdemeren.
In september 2016 hebben wij u een petitie aangeboden met haast 8000 handtekeningen van
inwoners van Wijdemeren die zich uitspraken tegen een mogelijke fusie met Hilversum. De
argumenten waarom die twee gemeentes niet bij elkaar passen, hebben we toen toegelicht. Dit is
dus een duidelijke randvoorwaarde vanuit de bevolking.
De door de Provincie gestarte ARHI procedure heeft als uitgangspunt fusies in de regio Gooi- en
Vechtstreek tot maximaal 3 gemeentes. De periode van “open overleg” van 6 maanden is verstreken.
De gemeenteraad van Wijdemeren is niet tot een zinnige discussie gekomen en heeft de afgelopen
periode helaas niet benut om aan realistische oplossingen te werken. Binnen de randvoorwaarden
van de Provincie zou het College en de Gemeenteraad hebben moeten proberen de beste
mogelijkheden voor de inwoners te realiseren, maar niets van dat alles. De Gemeenteraad en het
College van B&W doen niets en laten de inwoners van Wijdemeren in de kou staan. Inwoners die
duidelijk hebben laten weten wat hun mening is: in ieder geval geen fusie met Hilversum.
Wijdemeren2020 wil op basis van de haast 8000 handtekeningen zijn verantwoordelijkheid nemen
en wil graag met u als Gedeputeerde in een vervolg overleg een aantal mogelijke oplossingen
bespreken, binnen de randvoorwaarden die de Provincie stelt. We moeten niet de mogelijkheid
voorbij laten gaan om inspraak te hebben. Hiermee zou het draagvlak van een eventuele keuze van
de provincie in het najaar vergroot kunnen worden.
Graag vragen wij om op zo kort mogelijke termijn een overleg met de Gedeputeerde te hebben over
bovenstaande, zodat u onze gedachtes mee kunt nemen in de rest van het proces.
Bij voorbaat dank. Wij horen graag van u.

Met vriendelijke groet,
Namens het Burgerinitiatief Wijdemeren2020
Friso van Voorthuizen
www.wijdemeren2020.nl

Van: Wal, dhr. drs. J. (Jurgen) van der
Verzonden: maandag 18 september 2017 15:57
Aan: Wijdemeren2020 [mailto:wijdemeren2020@gmail.com]
Onderwerp: RE: Wijdemeren2020 wil graag een vervolggesprek met Gedeputeerde Van der Hoek
over de herindelingsplannen, bis
Geachte heer Van Voorthuizen,
U heeft mij namens Burgerinitiatief Wijdemeren2020 om een gesprek gevraagd over de bestuurlijke
toekomst van de gemeente Wijdemeren.
Medio augustus bent u over uw eerdere email van 11 augustus gebeld door Marleen den Haak,
beleidsadviseur van de sector Bestuur en Strategie. U heeft toen het advies gekregen om het GSstandpunt over de tussenbalans van de arhi-procedure af te wachten. U heeft nu kennis genomen
van het GS-standpunt van 12 september jl. en vraagt om een gesprek zodat GS de gedachtes van het
Burgerinitiatief kunnen meenemen in de besluitvorming over het arhi-proces.
Ik waardeer uw betrokkenheid bij de toekomst van uw gemeenten en bij dit proces. GS is echter nu
niet uw gesprekspartner in dit proces. Ik moet u voor een gesprek over de toekomst van Wijdemeren
naar de gemeenteraad verwijzen. De gemeenteraad van Wijdemeren is en blijft ook de komende tijd
het eerste aanspreekpunt voor uw Burgerinitiatief, omdat de raden aan zet zijn in dit proces. De brief
van GS aan de gemeenten over de tussenbalans onderstreept dat nog eens. Alternatieve oplossingen
en ideeën kan uw Burgerinitiatief het beste kenbaar maken aan de eigen gemeenteraad. Ik heb
begrepen dat Marleen den Haak u dat medio augustus ook heeft geadviseerd.
GS besluiten op 7 november 2017 over het voortzetten of beëindigen van de arhi-procedure voor
bepaalde of alle gemeenten in de Gooi en Vechtstreek.
Indien het in de periode daarna tot een herindelingsontwerp mocht komen waarin Wijdemeren is
opgenomen, is er een periode van 8 weken voorzien waarin een ieder de gelegenheid heeft om een
zienswijze in te dienen. U kunt desgewenst ook dan uw visie geven op een specifiek voorstel voor de
toekomst van de gemeente Wijdemeren.

Met vriendelijke groet,
J.Chr. van der Hoek,
Gedeputeerde Bestuur

Van: Wijdemeren2020 [mailto:wijdemeren2020@gmail.com]
Verzonden: zondag 24 september 2017 12:26
Aan: Wal, dhr. drs. J. (Jurgen) van der
Onderwerp: RE: Wijdemeren2020 wil graag een vervolggesprek met Gedeputeerde Van der Hoek
over de herindelingsplannen, bis
Geachte heer van der Hoek,
Wij begrijpen uw standpunt, maar vinden het een puur formele juridische aanpak, waarmee u de
kans laat liggen om tot een goede oplossing te komen voor Wijdemeren met meer draagvlak.

Ook met uw niet-onderbouwde keuze voor een fusie met Hilversum als enige mogelijkheid toont u
zich doof voor de wensen van de inwoners, waar het uiteindelijk om moet gaan in een democratie.
Wij roepen u in herinnering dat bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen herindeling geen thema
was; vrijwel alle partijen hadden een zelfstandig Wijdemeren in hun verkiezingsprogramma staan.
Uw overhaaste aanpak in dit proces, niet door verkiezingen gelegitimeerd, is niet democratisch.
Met vriendelijke groet,
Namens Burgerinitiatief Wijdemeren2020,
Friso van Voorthuizen

Van: Wal, dhr. drs. J. (Jurgen) van der
Verzonden:
woensdag 4 oktober 2017 13:45
Aan: Wijdemeren2020 [mailto:wijdemeren2020@gmail.com]
Onderwerp:
FW: Wijdemeren2020 wil graag een vervolggesprek met Gedeputeerde Van
der Hoek over de herindelingsplannen, bis

Geachte heer Van Voorthuizen,
Hartelijk dank voor uw reactie met uw standpunt. Het is alleen in dit democratisch proces, van de
Wet Arhi, de raad die aan zet is om tot een oplossing te komen van de bestuurskrachtproblemen van
de gemeente. Het is ook aan de raad om de bevolking te betrekken, opvattingen en ideeën voor te
leggen en op te halen. In Huizen, Weesp en Gooise Meren is dat in dit proces ook gebeurd met
gesprekken, bewonersbijeenkomsten en enquêtes. Eerder heeft ook Wijdemeren gesprekken met de
inwoners in de dorpen gevoerd. Er is bovendien nog alle gelegenheid en tijd voor de gemeente om
dat opnieuw te doen. De raad van Wijdemeren kan zelfs ook nog besluiten tot fusie op een bepaalde
termijn en het plan aan de bevolking voorleggen. Partijen kunnen hun standpunt dan inzet van de
verkiezingen laten zijn.
De provincie vindt het belangrijk om zorgvuldig op te treden in dit proces, we hebben daar immers
zelf ook belang bij. Daarom is er samen met de gemeenten een bestuurskrachtonderzoek gedaan,
met uitvraag voor zienswijzen met oplossingen. Hierover is overleg gevoerd en pas daarna is
besloten tot een provinciale arhi-procedure. In deze procedure hebben wij in de fase van open
overleg gesproken met de colleges van B&W en met de gemeenteraden. Op basis daarvan hebben
wij onze tussenbalans opgemaakt en nu gemeenten opnieuw de mogelijkheid gegeven met
voorstellen voor oplossingen te komen. Er is dus ruimschoots gelegenheid voor alle betrokkenen om
hun mening kenbaar te maken en ook met alternatieve oplossingen te komen.

Met vriendelijke groet,
J.Chr. van der Hoek,
Gedeputeerde Bestuur

