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Hooggeachte mevrouw Spies,
In uw brief d.d. 13 maart jl. vraagt u aan ons college onze opvatting te verwoorden
inzake een drietal vragen die u stelt met betrekking tot de ARHI-procedure die loopt
rondom de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp. In onze collegevergadering
van 20 en 27 maart jl. hebben wij de betreffende vragen besproken, hetgeen heeft geleid
tot de volgende bevindingen.
In zijn algemeenheid is ons college van mening dat er sprake is van een hoog urgent
vraagstuk. Al zeven jaar wordt er in het gebied gesproken over de toekomst van de vier
gemeenten. Die discussie is gaandeweg in een patstelling terecht gekomen. Alleen een
heldere uitspraak van het parlement kan die patstelling doorbreken. Naar onze mening
zijn er vier goede redenen om onverwijld tot een oplossing te komen:
1. De ruimtelijk-economische opgaven die dit deel van de regio heeft te verwerken zijn
van een dusdanige zwaarte dat robuust bestuur noodzakelijk is. Die robuustheid
ontbreekt, heel in het bijzonder in Muiden en juist die gemeente speelt een strategische
hoofdrol in de gedefinieerde opgaven.
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2. De decentralisatie-opgaven vanuit het rijk vereisen een heldere visie op toekomstige
samenwerkingsrelaties in het gebied. In de praktijk blijkt dat noodzakelijke beslissingen
daaromtrent -en overigens ook binnen gemeenschappelijke regelingen in de regio zoals
het Goois Natuurreservaat en de Regionale Brandweer- worden opgehouden door
ongewisheid omtrent de toekomst. Dit werkt verlammend op noodzakelijke
vervolgstappen en dat is fnuikend in een periode waarin doortastend moet worden
bezuinigd en de regio zich serieus beraadt op toekomstige samenwerkingsrelaties.
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3. De introvertie die het gevolg is van de huidige patstelling draagt er at'Cnlge tijd toe
bij dat het niet goed mogelijk is een goede inhoudelijke agenda te bepalen voor het
gebied. Heldere doelstellingen en een daadkrachtige lobby ontbreken daardoor.
4. En last but not least: de onzekerheid die nu al zo lang boven de markt hangt, trekt een
volle wissel op ambtenaren (en hun gezinnen) en bestuurders in het gebied. Dit is naar
onze mening, zowel letterlijk als figuurlijk, een zeer ongezonde en belastende situatie
voor betrokkenen.
Uw vraag welke de gewenste constellatie voor de toekomst moet zijn, wordt door ons
derhalve voorafgegaan door een oproep hoe dan ook een beslissing te nemen. En voor
ons is ook zeker dat in ieder geval Muiden in de toekomstige oplossing moet worden
betrokken. Niets doen of inzetten op een 'GV2' van Bussum-Naarden zijn
onverantwoorde opties.
Het amendement dat beoogt om het KNSF-dossier buiten belasting van de nieuwe
gemeente te stellen achten wij een ruimhartig gebaar vanuit de Tweede Kamer dat
omarmd zou moeten worden. Het neemt naar onze opvatting een belangrijke
belemmering voor besluitvorming weg.
Of het een 'GV3-' of'GV4-variant' moet worden hangt naar onze mening in hoge mate
af van de vraag of de toekomstige bestuurskracht van Weesp voldoende is geborgd. Het
is ons bekend dat die gemeente de afgelopen jaren met behoorlijk succes heeft gewerkt
om haar bedrijfsvoering op orde te brengen en een aanvaardbare politiek stabiliteit te
vinden. Een GV3-variant, desgewenst met uitbreiding van het grondgebied van de
gemeente Weesp, lijkt daarmee mogelijk. Ook een GV3-variant waarbij Weesp (naar
analogie van de succesvolle BEL Combinatie) een ambtelijke fiisie met de GV3gemeenten aangaat, kan onzes inziens worden overwogen.
Het amendement ter zake biedt de mogelijkheid voor de vier betrokken gemeenten een
maatwerkoplossing voor hun vraagstuk te kiezen en wordt om die reden door ons als
constructief ervaren.
De twee amendementen bieden kortom ruimte voor alle betrokkenen om de optimum
variant te kiezen die het grootste draagvlak creëert. Het is nu zaak zonder omwegen
verantwoordelijkheid te nemen en in goede samenspraak bestuurskracht te tonen. Wij
hopen daarmee op een gewetensvolle manier uw vragen te hebben beantwoord en
wensen u veel wijsheid toe bij de verdere besluitvorming.
Met vriendelijke groet.
Burgemeester en wethouderSj^

s-van Nunen,

drs. E.J. de Jong,
Loco-burgemeester
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