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Draagvlak herindeling Gooi- en Vechtstreek

Excellentie,
In uw bovenvermelde brief vraagt u om een reactie op de amendementen zoals die tijdens
de behandeling van het wetsvoorstel over een nieuw te vormen gemeente Naardermeer
zijn ingediend.
Allereerst hechten VJ\\ eraan u te verzoeken om tempo te maken bij de besluitvorming. Het
is voor alle betrokkenen, gemeenten en regio, belangrijk dat er nu snel duidelijkheid komt
over deze procedure.
In dat kader menen wij dat aanvaarding van het amendement voor het treffen van een
voorziening voor de gemeente Muiden zal bijdragen aan het draagvlak bij de andere
gemeenten voor de G4-variant.
Aanvaarding van het amendement om Weesp buiten een mogelijke herindeling te houden,
vinden wij met name voor de regio Gooi- en Vechtstreek een minder goede ontwikkeling.
De gemeente Weesp vervult daarin een belangrijke rol ten behoeve van o.a. de
woningmarkt in de regio. Bovendien zal Weesp hierdoor in een meer geïsoleerde positie
terecht komen. Het draagvlak zal naar onze mening dus afnemen.
Wij attenderen u er in dit verband ook op dat binnen de regio Gooi- en Vechtstreek
momenteel een belangrijke ontwikkeling plaats vindt. De manier van samenwerking wordt
geëvalueerd. De samenstelling van het AB zal naar verwachting worden gewijzigd, een
strategische agenda voor de regio is in de maak en onderzocht wordt of oprichting van een
Shared Service Centrum tot de mogelijkheden behoort. Kortom, er vindt een hele positieve
ontwikkeling plaats die de samenwerking een belangrijke impuls geeft.
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In dat kader zou een verzwakking van de positie van de gemeente Weesp en daarmee van
de regio niet welkom zijn.

Met vriendelijke groet.
Burgemeester en wethouders

De gemeentesecretaris.

de burgemeester.
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