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Ondenwerp: draagvlak voor herindeling Gooi en Vechtstreek
Geachte mevrouw Spies,
In antwoord op uw brief van 13 maart jl. delen wij u het volgende mede.
Bij besluit van 12 december 2006, herbevestigd op 20 juni 2007, heeft onze raad zich in
meerderheid uitgesproken voor een herindeling met de gemeenten Bussum, Muiden en
Naarden (GV4).
Dit besluit is gebaseerd op een tweetal belangrijke ovenwegingen, te weten:
1. De gemeente Weesp kan op langere termijn niet volwaardig en bestuurskrachtig
opereren, en
2. Er speelt in het gebied van Gooi en Vechtstreek een aantal bovenregionale zaken op het
gebied van infrastructuur dat een krachtige gemeente vereist.
Daarnaast zal de GV4 qua omvang en bestuurskracht een volwaardige speler zijn in het
bestuuriijk krachtenveld tussen de gemeenten Amsterdam, Almere en Hilversum/Utrecht.
Met de GV4 zal een evenwichtige gemeente ontstaan zowel qua bevolkingssamenstelling als
qua gebruik van het grondgebied.
In uw brief stelt u een drietal specifieke vragen, te weten:
1. Wat betekent aanvaarding van het amendement waarmee een voorziening wordt
getroffen voor een mogelijke veroordeling van Muiden, dan wel haar rechtsopvolger, tot
een schadevergoeding voor het draagvlak binnen uw gemeente/provincie voor de GV4
variant;
2. Wat betekent aanvaarding van het amendement waarmee Weesp buiten de herindeling
wordt gehouden voor het draagvlak voor de herindeling binnen uw gemeente/provincie;
3. Wat betekent aanvaarding van beide amendementen voor het draagvlak In uw
gemeente/provincie voor de herindeling.
Verder wilt u n.a.v. de motie Bruins Slot weten welke mogelijkheden wij zien om de slagkracht
van de gemeente Weesp te versteri<en.
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Ten aanzien van uw eerste vraag merken wij op dat het draagvlak binnen onze gemeente voor
een herindeling hierdoor niet wezenlijk verandert.
De claim van KNSF is voor onze gemeente een punt van zorg geworden, maar die zorg zal
door aanvaarding van het amendement worden weggenomen.
Wat betreft uw tweede vraag is evident, dat het buiten de herindeling houden van onze
gemeente geen draagvlak heeft, omdat wij een voorstander van de GV4 zijn. Aanvaarding van
dit amendement zal op de korte termijn voor Weesp geen grote negatieve gevolgen hebben.
Sinds 2005 is de bestuurskracht van Weesp verbeterd. De bedreiging van de bestuurskracht
van Weesp ligt niet zozeer in de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder, maar met name in de
komst van de drie decentralisaties en de daarmee gepaard gaande lastenverzwaring. Met de
toevoeging van de Bloemendalerpolder aan het Weesper grondgebied wordt de bestuurskracht
van Weesp niet versterkt. Dit is geen duurzame, structurele oplossing zoals beoogd met het
wetsvoorstel.
Ten aanzien van uw derde vraag kunnen wij kort zljn omdat het antwoord op deze vraag
feitelijk besloten ligt in ons antwoord op de twee andere vragen.
Met betrekking tot de ingediende motie is ons inziens sprake van een inneriijke
tegenstrijdigheid: de bestuurskracht van Weesp moet worden versterkt, maar in plaats van een
duurzame oplossing daarvoor te creëren door Weesp te laten fuseren, wordt een tijdelijke
externe ondersteuning voor een zelfstandig blijvende gemeente bepleit. Het moge duidelijk zijn,
dat deze tijdelijke 'oplossing' niet onze voorkeur heeft.
In uw brief informeert u bij ons naar het draagvlak voor mogelijke oplossingen. Wij delen uw
mening dat draagvlak onder betrokkenen belangrijk is. Wij wijzen echter ook op de
verantwoordelijkheid van de Tweede Kamer der Staten Generaal om in het proces van
gemeentelijke herindeling toekomstbestendig te werk te gaan. Wij pleiten daarom voor de
logische optie van de GV4 en zullen eraan bijdragen dat de resulterende fusiegemeente een
succes wordt. Wij zijn ervan overtuigd, dat dit ook voor de andere drie gemeenten zal gelden,
zodra het besluit voor de GV4 is genomen.
Tot slot willen wij verzoeken om een spoedige afhandeling van het wetsvoorstel. Een aantal
essentiële zaken waarover wij een besluit zouden moeten nemen, blijft liggen en dat begint te
knellen. Omdat echter een goede voorbereiding noodzakelijk is, dringen wij aan op een
ingangsdatum van 1 januari 2014.
Met vriendelijke groet,
De raad van de gemeente Weesp,
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