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Herindeling Gooi en Vechtstreek
Excellentie,
U heeft ons verzocht u te informeren over het draagvlak in onze gemeente voor het wetsvoorstel
Samenvoeging Biissum, Muiden, Naarden en Weesp, alsmede voor de twee bij de Tweede Kamer
ingediende amendementen Van Beek. Aan dat verzoek voldoen wij graag.
Onderstaand gaan wij nader in op de vragen die ons in uw brief dd. 13 maart 2012 zijn gesteld. Daarbij
refereren wij eerst aan enkele maatschappelijke tendensen, toegespitst op de situatie in Gooi en
Vechtstreek, die wij voor onze standpuntbepaling relevant achten.
Maatscfiappelijke en bestuurlijlie schaalvergroting
Maatschappelijke kansen en bedreigingen spelen zich steeds meer af op regionale schaal, op het niveau
van Gooi en Vechtstreek, en nog breder. Dat geldt met name op het gebied van wonen, economie,
bereikbaarheid, en natuur- en milieubelangen. Het zijn beleidsterreinen die voor Gooi en Vechtstreek van
eminent belang zijn. gegeven onze schaarste aan woningbouw- en bedrijvenlocaties, de grote mobiliteit in
deze regio gekoppeld aan een beperkte infrastructuur, de waarde die wij (en andere overheden) hechten
aan behoud en versterking van de ons omringende natuur en van de in deze regio gevestigde mediaindustrie. Een media-industrie die voor de economie van Gooi en Vechtstreek van groot belang is maar
ook wordt beschouwd als een van de speerpunten van de noordvleugeleconomie en die zelfs mag rekenen
op belangstelling uit Brussel.
We zien in de noordvleugel van de randstad een steeds nauwere samenwerking tussen de lokale, regionale
en provinciale overheden om samen tot oplossingen te komen; juist ook op het gebied van wonen,
economie, infrastructuur en landschap. We zien een overlegstructuur waarbij het rijk tot
investeringsbeslissingen komt als uitkomst van overleg over door de noordvleugeloverheden gezamenlijk
ingebrachte voorstellen. De samenwerking met de overheden in de regio's Amsterdam en Utrecht is voor
Gooi en Vechtstreek uitermate van belang, niet in het minst om waarborgen te scheppen voor behoud en
versterking van ons groene woonklimaat, onze voorzieningen, van onze multimedia economie en van de
bereikbaarheid.
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De opgaven in dit gebied zijn de afgelopen jaren toegenomen. Het gaat om een voortgaande
woningbouwopgave mede in het licht van de voor de komende decennia becijferde woningbehoefte in de
noordvleugel. Het gaat om het verankeren van de positie van de mediasector in Hilversum in relatie tot de
multimedia-activiteiten in omliggende noordvleugelsteden, de zogenoemde 'MediavaJIey'. Het gaat om
het handhaven en verbeteren van de bereikbaarheid over de weg en over het spoor, gegeven de
toenemende mobiliteit zowel intern binnen de regio als extern naar en vanuit de omliggende steden. En
niet in het minst het behoud van de landschappelijke kwaliteiten, zozeer gewaardeerd door de inwoners
van Gooi en Vechtstreek maar ook zwaarwegend als vestigingsfactor in het kader van de versterking van
de internationale concurrentiekracht van de noordvieugel van de randstad. Daarbij maakt de positie en
ligging van Gooi en Vechtstreek te midden van de zich sterk ontwikkelende stedelijke concentraties van
Amsterdam, Almere, Amersfoort, Utrecht en Schiphol/Haarlemmermeer dat de negen gemeenten van
Gooi en Vechtstreek als gevolg van deze expansieve ontwikkelingen in toenemende mate een
gezamenlijke problematiek ervaren.
Slagki-acht door be.stuurlijke opsclia/ing
Gooi en Vechtstreek is een dynamische regio waar geen sprake is van stilstand. De opgaven zijn complex
en stellen hoge eisen aan de bestuurskracht van de betrokken gemeenten en van de regio. De bestuurlijke
structuur van Gooi en Vechtstreek, met zijn negen gemeenten, is daarop niet echt toegesneden. Een
slagvaardige aanpak van de vraagstukken vraagt om een overheid die ook op regionaal niveau zoveel
mogelijk als integraal en democratisch gelegitimeerd bestuur functioneert.
Op grond van bovenstaande overwegingen heeft de raad van Hilversum in 2006 - bij de aanvang van de
procedure conform de wet Algemene regels herindeling (arhi) - als richtinggevend standpunt vastgesteld
dat de arhi procedure, uit oogpunt van regionale samenhang en bestuurskracht, moet leiden tot substantiële
afname van de bestuurlijke versnippering in Gooi en Vechtstreek, en dus tot een kleiner aantal krachtige
gemeenten, waarvan Hilversum in (minimaal) zijn huidige omvang er een is.
Eind 2007 heeft onze raad in zijn zienswijze over het Herindelingsontwerp Gooi en Vechtstreek
geschreven met instemming kennis te hebben genomen van het besluit van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland om een nieuwe GV4 gemeente te vormen, bestaande uit Bussum, Muiden, Naarden en
Weesp, een gemeente ongeveer van gelijke omvang als Hilversum. Dit zal leiden, zo schreef de raad, tot
een behoorlijke afname van de bestuurlijke versnippering en bestuurlijke drukte in Gooi en Vechtstreek,
en zal bijdragen aan de realisering van een kleiner aantal krachtige gemeenten in Gooi en Vechtstreek
zoals door Hilversum bepleit. Het zal de bestuurskracht van geheel Gooi en Vechtstreek ten goede komen.
Ook in het sociale domein worden onze gemeenten in toenemende mate voor omvangrijke en complexe
opgaven gesteld. We noemen de drie decentralisaties op het terrein van werk, WMO en jeugd als recent
voorbeeld van nieuwe taken die op gemeenten afkomen. Onze burgers zijn gebaat met een goed toegeruste
gemeentelijke organisatie die garant staat voor een dienstverlening op het gebied van zorg en welzijn die
aan toenemende kwaliteitseisen voldoet.
GV4 wordt door Hilversum gezien als een sterke bestuurlijke partner in de regio. Een dergelijke
bestuurlijke opschaling bevordert stellig het krachtiger ter hand nemen van de op het niveau van Gooi en
Vechtstreek samenhangende inhoudelijke opgaven. Wij zien deze uitkomst overigens wel als tussenstap.
Momenteel zijn de regiogemeenten bezig de samenwerking in gewestverband te versterken, onder andere
middels de opstelling van een regionale strategische agenda voor Gooi en Vechtstreek. Ook na de vorming
van GV4 zal een versterkte samenwerking in het gewest nodig zijn ter vergroting van de bestuurskracht
van de regio en een meer geïntegreerde aanpak van de regionale problemen.
Een versterkte bestuurlijke samenwerkingsstructuur zien wij daarbij niet als eindstation. Transparantie van
het bestuur en een effectieve aanpak van de regionale vraagstukken zijn in deze regio uiteindelijk meer
gebaat met de vorming van een echt integraal bestuur dat de regionale vraagstukken slagvaardig én
democratisch gelegitimeerd kan aanpakken.
Een finale opschaling, uiteindelijk organisch uitmondend in de vorming van één gemeente Gooi en
Vechtstreek, achten wij op langere termijn dan ook verkiesbaar.
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Zoals u uit het voorgaande kunt opmaken heeft de GV4 variant nog steeds onze instemming. Aanvaarding
. van het amendement waarmee een financiële voorziening inzake Muiden wordt getroffen kan naar onze
mening het draagvlak bij de vier betrokken gemeenten voor de GV4 variant alleen maar groter maken.
Uit het voorgaande zal ook duidelijk zijn dat het amendement waarmee Weesp buiten de herindeling
wordt gehouden niet onze voorkeur heeft. Het doet afbreuk aan de regionale bestuurskracht van Gooi en
Vechtstreek, het betekent ons inziens een gemiste kans voor de nieuwe gemeente Naardermeer als Weesp,
grenzend zowel aan Muiden als Naarden, buiten de boot wordt gehouden en het lijkt ons voor de gemeente
Weesp niet optimaal als haar functioneren met allerlei hulpstructuren moet worden geborgd. Mocht
overigens de Tweede Kamer toch komen tot een keuze voor GV3, dan zijn wij zeker bereid de helpende
hand aan de gemeente Weesp toe te steken. Dit laat onverlet dat wij dergelijke intergemeentelijke hulp op
langere termijn als onvoldoende duurzaam beschouwen.
Urgentie van de besluitvorming
Het voorliggende wetsvoorstel is de uitkomst van een proces 'van onderop' dat inmiddels elf jaar geleden
door de regiogemeenten zelf is geïnitieerd met het houden van bestuurskrachtonderzoeken. Versterking
van de regionale bestuurskracht van Gooi en Vechtstreek was daarbij het oorspronkelijke uitgangspunt.
Voor de gemeente Hilversum, de grootste gemeente tevens centrumgemeente in de regio, is de optiek van
versterking van de bestuurskracht van de regio in de discussie van de afgelopen elf jaar leidend gebleven.
Wij dringen er bij de Tweede Kamer op aan om nu snel tot besluitvorming over het wetsvoorstel te
komen. Langer wachten verlamt de bestuurskracht van onze regio.
Wij zijn graag bereid in een gesprek onze inzichten nader toe te lichten en mogelijke vragen uwerzijds te
beantwoorden.
Hoogachtend,
Burgemeesteren wethouders van Hilversum
de secretaris
de burgemeester
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