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Excellentie,
Inleiding
Naar aanleiding van uw brief ontvangen op 15 maart 2012 over draagvlak
voor herindeling Gooi en Vechtstreek, informeren wij u graag over ons
standpunt ter zake.
Dit standpunt is de uitkomst van de over dit onderwerp gehouden
raadsvergadering op 11 april 2012.
Allereerst willen we ingaan op de wijze waarop de raad van Naarden zijn
mening heeft gevormd en hoe wij de rol van de gemeenteraad in dit proces
zien.
Vervolgens zullen we ingaan op de besluitvorming die in Naarden heeft
plaatsgevonden en wat ons standpunt over de herindeling is. Daarmee wordt
dan tevens antwoord gegeven op de drie specifiek door u gestelde vragen.
Daarna zal worden ingegaan op de vraag over het versterken van de
slagkracht van de gemeente Weesp als zelfstandige gemeente. Tot slot willen
we onze wens meegeven ten aanzien van de datum van herindeling.
Meningsvorming gemeenteraad Naarden
Onderzoek en mening inwoners
Het herindelingstraject is in 2005 gestart met de opdracht van de betrokken
gemeentebesturen tot het houden van een bestuurskrachtonderzoek.
Vervolgens is nog 3 maal door onafhankelijke externe deskundigen in opdracht
van het gemeentebestuur onderzoek gedaan naar herindeling.
Het gemeentebestuur van Naarden heeft zich voor haar oordeelsvorming zeker
niet alleen op deze onderzoeken gebaseerd. Ook met de inwoners is op diverse
manieren en verschillende tijdstippen uitvoerig gediscussieerd over de
herindeling. Deze raadplegingstrajecten zijn onder andere bekend onder de
naam de "Parade van Naarden", "Advies van de Stad" en "Ik-Ver-Tel-Mee".
In dit kader zijn meerdere malen bijeenkomsten voor de inwoners van
Naarden in de Grote Kerk van Naarden en het Stadhuis georganiseerd. Ook is
er de mogelijkheid geweest deel te nemen aan een digitale enquête over
herindeling en samenwerking en een debat via de website.
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Naast deze bijeenkomsten, georganiseerd door het gemeentebestuur, hebben de verschillende
gemeenteraadsfracties en politieke partijen ook nog bijeenkomsten en tafelgesprekken met
inwoners en specifieke belangengroepen gevoerd.
Voorts is het onderwerp herindeling een hoofdonderwerp geweest van de
gemeenteraadsverkiezingen van 2006 en 2010. Ook in dat kader is uitgebreid in het openbaar ten
overstaan van en met de inwoners over het onderwerp gediscussieerd..
Rol gemeenteraad
Goede bestuurlijke en democratische besluitvorming Is naar ons oordeel altijd een afweging tussen
professionele advisering en de gemotiveerde mening van de inwoners. Het maken van deze
afweging zien wij als de hoofdtaak van de gemeenteraad, die daartoe gelegitimeerd is op basis van
de regelmatig gehouden gemeenteraadsverkiezingen.
Naar onze mening is het besluitvormingsproces in Naarden over de herindeling zorgvuldig verlopen.
Besluitvorming gemeenteraad Naarden
\/er/c/'ez/ngen
In een brief aan de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken over het Wetsvoorstel
samenvoeging gemeenten Bussum, Muiden, Naarden, Weesp, schreven Burgemeester en
Wethouders van Naarden op 19 mei 2011 al het volgende m.b.t. het standpunt van Naarden inzake
de gemeentelijke herindeling na de verkiezingen van 24 november 2010:
"Op 24 november 2010 zijn er in Naarden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Na
deze verkiezingen zijn er coalitie-onderhandelingen gevoerd. Dit heeft geresulteerd in
een coalitieakkoord, dat op 2 februari 2011 b i j meerderheid van stemmen (fracties VVD, GroenUnks
en D66) is vastgesteld door de gemeenteraad y a n Naarden. Met de vaststelling van dit
coalitieakkoord heeft de raad van Naarden opnieuw zijn standpunt over de herindeling bepaald.
Dit standpunt is:
Schaalvergroting is voor Naarden op korte termijn noodzakelijk;
Dit sluit een nieuwe ARHI-procedure op dit moment uit;
I n het licht van voortschrijdende politieke inzichten in Naarden en de uitsluiting van Weesp
door Bussum is de GV4-variant voor Naarden niet de gewenste variant;
De samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden (hierna te noemen GV3)
heeft de voorkeur van Naarden vanwege de schaalgrootte en potentiële bouwmogelijkheden
(zoals de Bloemendalerpolder). Financiële tegenvallers van de fusiepartners mogen b i j de
samenvoeging van een nieuwe gemeente niet leiden tot een stijging van woonlasten van
inwoners van Naarden;
De nieuw te vormen gemeente onderzoekt parallel aan de fusieactiviteiten de
mogelijkheden voor een grotere Gooise gemeente op langere termijn.
De fracties van het CDA en de PvdA delen dit standpunt niet. Hun minderheidsstandpunt is de
realisatie van de GV4. De GV4 levert een robuuste gemeente op die de bestuurskracht voor de
lange termijn zal versterken. Deze gemeente ligt op een strategische plek in de noordwesthoek van
de regio Gooi en Vechtstreek en kan daardoor
een belangrijke bijdrage leveren aan de grote bestuurlijke opgaven die in dat gebied spelen voor
maatschappelijk belangrijke onderwerpen als infrastructuur, woningbouw en natuurbehoud. Voor de
overige argumentatie van het minderheidsstandpunt wordt verwezen naar het betreffende
wetsvoorstel en de daaraan ten grondslag liggende adviezen van de Raad van State en de provincie
Noord-Holland."

Standpunt gemeenteraad Naarden
De besluitvorming over de herindeling van onze en andere gemeenten bevindt zich al lange tijd in
een impasse. De herindeling laat hierdoor al te lang op zich wachten, terwijl algemeen wordt erkend
dat herindeling in dit gebied noodzakelijk en urgent is.
Om deze impasse te doorbreken heeft de gemeenteraad van Naarden (bij ruime meerderheid van
stemmen) besloten een voorkeur uit te spreken voor een fusie van alleen Bussum, Muiden en
Naarden (GV3). In het coalitieakkoord staat hierover het volgende: "In het licht van
voortschrijdende politieke inzichten in Naarden en de uitsluiting van Weesp door Bussum is de GV4-
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variant voor Naarden niet de gewenste variant". De coalitie is tot dit akkoord gekomen omdat men
de kans wilde vergroten dat Bussum zou participeren in het fusieproces. Het coalitieakkoord doet
daarmee geen uitspraak over de intrinsieke geschiktheid van Weesp als fusiepartner.
De fracties van CDA en PvdA hebben vastgehouden aan het GV4-standpunt.
Ook wordt in het coalitieakkoord nog het volgende gezegd: "De samenvoeging van de gemeenten
Bussum, Muiden en Naarden heeft de voorkeur van Naarden vanwege de schaalgrootte en
potentiële bouwmogelijkheden (zoals de Bloemendalerpolder)" en "financiële tegenvallers van de
fusiepartners mogen bij de samenvoeging van een nieuwe gemeente niet leiden tot een stijging van
woonlasten van inwoners van de gemeente Naarden". Het amendement waarmee een voorziening
wordt getroffen voor een mogelijke veroordeling van Muiden, dan wel haar rechtsopvolger tot een
schadevergoeding maakt de keuze voor fuseren eenvoudiger.
Beantwoording van de vragen
U vraagt in uw brief een antwoord op 3 vragen m.b.t. draagvlak in onze gemeente:
1. Wat betekent aanvaarding van het amendement waarmee een voorziening wordt getroffen voor
een mogelijke veroordeling van Muiden, danwei haar rechtsopvolger, tot een schadevergoeding
voor het draagvlak binnen uw gemeente/provincie voor de GV4-variant?
Antwoord op deze vraag is dat, gezien het voorafgaande, dit amendement het draagvlak
vergroot en wel in gelijke mate voor zowel de GV3- als 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?
Antwoord: De in het amendement opgenomen versie van de GV3 (met grenscorrectie t.b.v.
Weesp) sluit niet aan bij de tekst in het coalitieakkoord, zoals u hiervoor heeft kunnen
lezen onder het kopje Verkiezingen. Het draagvlak voor een GV3-variant
vermindert hierdoor. Indien het amendement op dit onderdeel wordt aangepast, hebben wij
voldoende draagvlak voor de GV3.
3. Met bovenstaande hebben wij tevens antwoord gegeven op uw derde vraag: "Wat betekent
aanvaarding van beide amendementen voor het draagvlak in uw gemeente/provincie voor de
herindeling?"
Zoals gemeld, het gaat hier om een meerderheidsstandpunt. De fracties van het CDA en de PvdA
onderschrijven het antwoord op vraag 1 wel en de antwoorden op de vragen 2 en 3 niet.
Versterlcen s l a g k r a c l i t g e m e e n t e W e e s p
Het is aan de gemeentebesturen van de nieuwe gemeente en de gemeente Weesp om te
beoordelen of de slagkracht door samenwerking structureel en op de door hun gewenste wijze kan
worden verbeterd. Er zit naar ons oordeel wel een grens aan intergemeentelijke samenwerking
(met name in een situatie van gemeentelijke herindeling) als het gaat om effectiviteit (integraal
bestuur/afwegen), efficiency (extra advisering en overleg) en behoud van voldoende lokale
autonomie. Voor Naarden is dat één van de redenen om op korte termijn een fusie na te streven.
Datum herindeling
Terecht memoreert u in uw brief dat het bestuurlijke besluitvormingsproces en de discussie over
herindeling al 7 jaar loopt. Voor ons staat voorop dat we willen komen tot een fusie, maar wel een
fusie die op een kwalitatief goede wijze kan plaatsvinden. Gelet op de wel erg korte
voorbereidingsperiode lijkt het ons onwenselijk dat de herindeling reeds plaats gaat vinden per 1
januari 2013. Effectuering van de herindeling per 1 januari 2014 vinden wij een betere optie.
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
de raad v a n d f i o e m e e n t e Naarden,
de g r i f Ö € T 7 ' \ / ^

de

mw. dr. J.J.V$Vlvester
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Behoort bij

De gemeenteraad van Naarden, in vergadering bijeen op woensdag 11 april 2012,
overwegende
1. dat Naarden sinds 2006 betrokken is in een proces van gemeentelijke herindeling
waar ook de gemeenten Bussum, Muiden en Weesp deel van uitmaken;
2. dat in het kader van dit herindelingsproces van diverse zijden en in verschillende
gremia negatieve uitlatingen zijn gedaan over de gemeente Weesp;
3. dat deze uitlatingen onder andere betrekking hebben op vermeende
onoverbrugbare (cultuur-)verschillen tussen de gemeente Weesp en hiiar
buurgemeenten, respectievelijk beoogd fiisiepartners;
4. dat dergelijke uitlatingen getuigen van een gebrek aan respect voor een
gewaardeerd bestuurlijk partner en buurgemeente in de Gooi&Vechtstreek;
spreekt uit
1. dat de gemeenteraad Naarden zich nadrukkelijk distantieert van alle negatieve
uitspraken over en de beeldvorming rond de gemeente Weesp;
2. dat de gemeenteraad van Naarden de gemeente Weesp beschouwt als een
gerespecteerd, betrouwbaar en waardevol bestuurlijk partner in de Gooi &
Vechtstreek;
besluit
1. een afschrift van deze motie te voegen bij de beantwoordingsbrief aan de minister
van BZK mevrouw Spies, zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 11 april;
en gaat over tot de orde van de vergadering.
Fractie PvdA Naarden
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