Chronologie gemeentelijke herindeling
Voorgeschiedenis
In deze regio wordt al jaren gesproken over bestuurskrachtversterking en de bestuurlijke
indeling van de regio. De heer Winsemius heeft in april 2013 in opdracht van de regio een
adviesrapport over de samenwerking in de regio opgeleverd. Gedeputeerde Staten (GS)
hebben in diezelfde periode van de minister van Binnenlandse zaken (BZK) de opdracht
gekregen om te adviseren over de bestuurlijke toekomst van Muiden en Weesp op de korte
termijn, ingebed in een lange termijnvisie voor de hele regio Gooi en Vechtstreek. Hiertoe
zijn GS een traject gestart om in samenspraak met de regio tot het gevraagde advies te komen.
GS hebben op 5 november 2013 het definitieve advies aan de minister van BZK, inclusief een
reactie op de zienswijzen van gemeenten op het conceptadvies, vastgesteld.
Op verzoek van de betreffende gemeenten zijn GS op dat moment tevens een
herindelingsprocedure gestart om een fusie van Bussum, Muiden en Naarden te realiseren. GS
hebben in dezelfde procedure ook de grenscorrectie tussen Muiden en Weesp meegenomen.
Door de Bloemendalerpolder in zijn geheel bij Weesp onder te brengen, wordt de nieuw te
bouwen woonwijk een ongedeelde wijk. De nieuwe gemeente Gooise Meren, ontstaan uit een
fusie van Bussum, Muiden en Naarden, is op 1 januari 2016 gestart. Op dezelfde datum is de
grenscorrectie in de Bloemendalerpolder in werking getreden.

Verkenning 2014
In april 2014 kwamen de Verkenners Jansen en Te Grotenhuis in opdracht van de provincie
met hun advies “Gooi en Vechtstreek: regio met een plus!?” over de bestuurlijke toekomst
van de Gooi en Vechtstreek. Dit advies bevatte de richting voor bestuurlijke bundeling in 3
blokken (fusie Gooise Meren, Weesp met Wijdemeren en mogelijk Hilversum, en Huizen met
Blaricum, Eemnes en Laren, de zogenaamde BEL-combinatie), het advies om als regio een
inhoudelijke visie te bepalen en het advies om de tussenresultaten van hun adviezen eind
2015- begin 2016 via een bestuurskrachtmeting te beoordelen.
GS hebben de adviezen van de verkenners grotendeels overgenomen. In januari 2015 hebben
GS hun advies over de bestuurlijke toekomst van de Gooi en Vechtstreek op middellange
termijn – als aanvulling op het GS-advies van 5 november 2013 – aan de minister van BZK
gezonden.
Samenvatting rapport
Visies en opvattingen over de bestuurskracht en bestuurlijke
toekomst in de Gooi en Vechtstreek.
Een belangrijke conclusie is dat de gemeenten in het algemeen erg op zichzelf en het eigen
lokale belang zijn gericht. Gemeenten denken weinig regionaal, en inzicht in de regionale
vraagstukken is gering ontwikkeld. Hedendaagse opvattingen over een veranderende rol van
de overheid in relatie tot burgers en samenleving zijn niet erg aanwezig. Ook het denken en
werken vanuit netwerken en horizontale verbanden is niet vanzelfsprekend. Er wordt
onderling zeer veel samengewerkt, in wisselende coalities en verbanden, in uiteenlopende
vormen, en met vrijwel steeds accent op gemeentelijke autonomie en vrijwilligheid.

Rolopvatting gemeenten Gooi en Vechtstreek
Opvallend is dat veel gemeenteraden hun eigen rol nog in redelijk klassieke termen zien:
belangen behartigen van de eigen burgers, via kaderstelling en controle. Op een enkeling na,
laat geen enkele gemeente in de gesprekken merken erg bezig te zijn met
overheidsparticipatie of de veranderende rol van de overheid in relatie tot de samenleving. De
vrij klassieke rolopvatting verklaart waarom de gemeenten relatief sterk gericht zijn op hun
eigen, lokale belangen in plaats van op gemeentegrens overstijgende vraagstukken van
sociaal-maatschappelijke of economische aard. Hier ligt onzes inziens een verband met de
eerder geconstateerde klassieke rolopvatting van gemeenten en het geringe besef van de aard
van maatschappelijke opgaven.
Doorvertaling van visie naar een regionale agenda en ontwikkelingsstrategie voor de Gooi en
Vechtstreek is door de regio onvoldoende opgepakt.
De Gooi en Vechtstreek is van strategisch belang voor de metropoolregio Amsterdam. Dat
belang is vergelijkbaar met dat van de Amsterdamse binnenstad. De Gooi en Vechtstreek
accommodeert de behoefte van met name hoogopgeleide werkers aan kwalitatief
hoogwaardig suburbaan wonen, en de behoefte aan natuur- en water
gerelateerd recreëren van stedelingen. Hoe deze functie van de regio zich ontwikkelt zou een
zaak van de regio zelf moeten zijn, maar in de praktijk is dat niet zo. Het zijn de grote
gemeenten om de regio heen, de provincie en het Rijk die beslissen over de
hoofdinfrastructuur en de ontwikkelingsmogelijkheden van de regio. Op de visie op de
Noordvleugel heeft de Gooi en Vechtstreek nauwelijks invloed gehad.
Hoofdredenen.
Ten eerste: de regio weet zijn belangen niet eensgezind te formuleren en met kracht te
behartigen in de daarvoor in aanmerking komende gezelschappen. Er is geen gezaghebbende
vertegenwoordiger met mandaat en achterban, die namens de Gooi en Vechtstreek kan
spreken en onderhandelen.
Die regiovertegenwoordigende rol wordt niemand gegund en bovendien heeft de regio er te
weinig eensgezinde visie en opvatting voor. Daardoor is de regio een gezichtsloze en
krachteloze partij waarmee niemand echt rekening hoeft te houden.
Ten tweede is er in het algemeen onvoldoende besef bij bestuurders en politici in de regio van
de grote sociaal-culturele, maatschappelijke en economische uitdagingen in de Gooi en
Vechtstreek en de wijze waarop overheden deze samen met anderen in hun omgeving kunnen
en moeten aanpakken.
De Gooi en Vechtstreek is een bevoorrechte regio. De regio is één van de rijkste van
Nederland. Zij beschikt over een zeer hoogwaardig suburbaan woon- en leefklimaat, een hoog
voorzieningenniveau, en relatief veel werkgelegenheid binnen de regio en veel
werkgelegenheid in de wijdere omgeving. Maar de regio verliest haar voorsprong ten opzichte
van andere regio’s en boet in aan publieke waarde. Zo is de Gooi en Vechtstreek het enige
gebied in de Randstad waar de werkgelegenheid daalt en de economische dynamiek afneemt.
Niets doen betekent dat die trend door zal zetten. De interne en externe bereikbaarheid zijn
een toenemend knelpunt. Het voorzieningenniveau ontwikkelt zich op dit moment in
negatieve richting. Overheden, bedrijfsleven, (semi-)publieke organisaties en kennis- en
onderwijsinstellingen vinden elkaar onvoldoende in een gezamenlijke agenda en plegen veel
te weinig gemeenschappelijke inzet ten behoeve van sociaal-maatschappelijke en
economische vraagstukken en ontwikkelingen.

Er ontbreekt daardoor in de regio intrinsiek vermogen om zelfontwikkelingen en
vernieuwingen tot stand te brengen.
Angst voor verlies aan autonomie en zelfstandigheid. Er is tussen de gemeenten in de Gooi en
Vechtstreek heel veel bestuurlijk overleg en er zijn talloze (gebied en provincieoverstijgende)
samenwerkingsverbanden. Die zijn echter voor een groot deel vooral een reactie op de angst
voor verlies aan autonomie en bestuurlijke zelfstandigheid. Bundeling en integratie is als
verplichting afgeschaft en de huidige Wgr accentueert de vrijwilligheid. Het gevolg is een
vlucht in lichte gemeenschappelijke regelingen (bestuursovereenkomsten) met behoud van de
eigen bevoegdheden. De samenwerking in de Gooi en Vechtstreek is niet zozeer een gevolg
van een gezamenlijk toekomstbeeld, een bepaalde maatschappelijke of economische ambitie
en daarbij behorende inhoudelijke agenda en bindende afspraken. Daardoor ontbeert de
samenwerking in het algemeen regie en inhoudelijke sturing, waardoor het maatschappelijk
rendement van alle bestuurlijke drukte te gering is. Daarbij valt bovendien op dat de oriëntatie
van inwoners op stedelijke voorzieningen zoals werk, winkels, onderwijs en zorg soms
helemaal geen relatie heeft met de bestuurlijke oriëntatie. En tot slot moeten we constateren
dat er een onoverzichtelijk geheel van samenwerkingsvormen is ontstaan.
Hoeveel hebben de raden eigenlijk nog te zeggen?
Gemeentebestuurders hechten zeer grote waarde aan bestuurlijke zelfstandigheid omdat zij
dicht bij hun burgers willen staan. De zorg is dat schaalvergroting deze nabijheid minder goed
mogelijk maakt. Dat is een sterk verankerde overtuiging die een open dialoog over de
bestuurlijke inrichting bij voorbaat lastig maakt. Tegelijkertijd zien
gemeenten in dat op tal van terreinen samenwerking met andere gemeenten al lang aan de
orde en onvermijdelijk is. Raden willen de belangen van hun burgers goed vertegenwoordigen
en behartigen, maar hoeveel hebben ze in werkelijkheid nog te bepalen? Ook de controlerende
rol van Raden staat onder druk, want is het eigen college nog aanspreekbaar op uitvoering die
uit handen is gegeven? De democratische legitimatie staat sterk onder druk.
Regio Gooi en Vechtstreek is een verweesde regio.
De provincie heeft het initiatief voor regionale visievorming en samenwerking steeds bij de
gemeenten gelaten. Dat lijkt een opstelling vol respect voor de bestuurlijke autonomie van
gemeenten. Maar in de praktijk leidt deze opstelling vooral tot een ‘verweesde’ regio, waar
het belang van regionale ontwikkeling het aflegt tegen de belangen van individuele
gemeenten. Onze observaties zijn niet nieuw. Integendeel, de heer Winsemius noteerde
soortgelijke observaties ook al in zijn advies aan de Regio.
Los van deze regioproblemen zijn er talloze lokale tekortkomingen die snel aandacht
behoeven.
De komende tijd zullen we in onze publicaties aandacht schenken aan lokale
bestuursproblemen, de tekortkomingen in de dienstverlening, de financiële situatie in Laren
etc.

24 februari 2016
De gemeenteraad van Laren heeft in de vergadering van 24 februari het raadsvoorstel
aangenomen waarin aan de provincie gemeld wordt dat Laren akkoord gaat met een
bestuurskrachtmeting.
Een bestuurskrachtmeting is bedoeld om:
• Te beoordelen of de gemeenten in Gooi en Vechtstreek hun taken adequaat kunnen
uitvoeren,
• Naar behoren bijdragen aan regionale opgaven;
• In staat zijn om lokale wensen om te zetten in ambities en deze ook te realiseren;
• Te beoordelen of de samenwerking tussen de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes
en Laren voldoende bestuurskracht in de uitoefening van de intergemeentelijke taken
oplevert en of die bijdraagt aan de bovenlokale en regionale ontwikkelingen.

2 mei 2016
Provincie Noord-Holland gaat in alle gemeenten (m.u.v. Weesp) in Gooi en Vechtstreek een
bestuurskrachtmeting uitvoeren. Doel is om te beoordelen of de gemeenten nog voldoen aan
al hun lokale en regionale taken. Ook Laren is natuurlijk bij dit onderzoek betrokken. Het
onderzoek start binnenkort en het is de bedoeling dat in september de resultaten bekend zijn.
Naast deze bestuurskrachtmeting heeft de gemeenteraad van Laren besloten om een dialoog
met de inwoners te organiseren om te horen hoe zij aankijken tegen de toekomst van Laren.
De informatie die hieruit komt, geeft de raad houvast bij de latere besluitvorming als het
rapport van de bestuurskrachtmeting beschikbaar is.
Alle fracties in de raad hebben aan het college van B&W laten weten dat men deze
dialoog zo snel mogelijk en tegelijk met de bestuurskrachtmeting willen voeren. B&W
vonden dat niet zo’n goed idee want zij gaven de voorkeur aan volgtijdigheid, eerst de
bestuurskrachtmeting en daarna de dialoog. Maar… de raad beslist nou eenmaal als hoogste
bestuursorgaan dus het oude besluit blijft staan. Larens Behoud was het daar niet mee eens,
men wilde toch liever de dialoog na de bestuurskrachtmeting. Na stemming bleek dat alle
fracties behoudens Larens Behoud het besluit namen om vast te houden aan het
oorspronkelijke plan.

1 september 2016
Rapport Bestuurskrachtmeting Gooi en Vechtstreek gereed
Op de website van de provincie Noord-Holland is het rapport verschenen met daarin de
resultaten van het onderzoek naar de bestuurskracht van de gemeenten in Gooi en Vechtstreek
(m.u.v. Weesp en Gooise Meren).

10 november 2016
Reactie op bestuurskrachtonderzoek Gooi en Vechtstreek van gemeente Laren aan GS
N-H

Samengevat
Wij vinden in de lokale bestuurskracht geen aanleiding om (per 1 januari 2023) te komen tot
maximaal drie gemeenten. Ten aanzien van het versterken van de regionale bestuurskracht
pleiten onze colleges ervoor om een tijdrovende en complexe discussie over bestuurlijke
fusies en mogelijke ontvlechting te vermijden en inhoudelijke samenwerkingen op
regioschaal boven structuurdiscussies te stellen. Tegelijkertijd beogen wij een drastische
wijziging in de bestuurscultuur van de regio door met een coalition of the willing samen te
werken op bovenlokale opgaven en hiertoe taken naar de regio over te hevelen. De BEL
Combinatie versterken wij door onze bedrijfsvoeringstaken (PIOFACH) de samenwerking op
te zoeken met onze buurgemeenten, waarbij we allereerst kijken naar de gemeente Hilversum
omdat wij van mening zijn dat een sterke regio gebaat is bij een sterke centrumgemeente. Tot
slot investeren wij blijvend in de BEL Combinatie om lokale taken van de gemeenten – die in
de BEL Combinatie gevestigd zijn – goed uit te kunnen voeren.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Laren,
drs. E.J. Roest
burgemeester

G. Kolhorn
secretaris

7 februari 2017
Besluit GS standpunt bestuurskracht Gooi en Vechtstreek
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de ingediende reacties van gemeenten, meerdere raadsfracties uit
Blaricum, Eemnes en Laren en provincie Utrecht op het rapport “Het resultaat telt.
Bestuurskrachtonderzoek Regio Gooi en Vechtstreek. Gemeenten Blaricum,
Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren.”;
2. kennis te nemen van de ingediende reactie van de gemeente Weesp en van de
toekomstvisie van Weesp gebaseerd op de onderzoeksrapporten “Weesp in dialoog”
en “Bestuurskracht Weesp”;
3. de fase van open overleg, als bedoeld in artikel 8, eerste lid van de Wet algemene
regels herindeling (wet arhi), vanaf heden te starten met de besturen van de gemeenten
in de Gooi en Vechtstreek;
4. het bestuur van de Utrechtse gemeente Eemnes uit te nodigen deel te nemen aan het
genoemde open overleg;
5. de genoemde procedure te starten met als uitgangspunt om in de Gooi en Vechtstreek
te komen tot een bestuursmodel met maximaal drie gemeenten ter versterking van de
lokale en regionale bestuurskracht in lijn met het advies van Deloitte en in vervolg op
de adviezen “Samenwerking Gooi en Vechtstreek” van Winsemius van april 2013,
“Gooi en Vechtstreek: regio met een plus!?” van Jansen en Te Grotenhuis van april
2014 en ons op 23 januari 2015 aan de minister van BZK uitgebrachte advies over de
bestuurlijke toekomst van de regio;
6. de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek, de Utrechtse gemeente Eemnes en provincie
Utrecht met brieven te informeren;
7. PS met brief te informeren.

Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Holland heeft een besluit genomen over de bestuurlijke
herindeling van de Gooi en Vechtstreek. Meerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat onze
regio onvoldoende bestuurskracht heeft en sterk achterblijft bij andere delen van ons land. Op
basis van de recent uitgevoerde bestuurskrachtmeting heeft de provincie nu besloten dat er
binnen een paar jaar maximaal drie, minder mag ook, gemeenten in Gooi en Vechtstreek
moeten komen om de regionale bestuurskracht te versterken. De gemeenten mogen de
komende 6 maanden (tot 7 augustus) zelf, onder regie van de provincie, in een open
overleg bespreken welke combinaties van gemeenten er gaan komen. Eemnes, dat in Utrecht
ligt, wordt als zij dat willen uitgenodigd om me te praten. Zij worden dus niet gedwongen. De
provincie Utrecht laat Eemnes de vrije hand om zelf te bepalen wat zij willen. Zij mogen dus
ook aansluiting zoeken bij Bunschoten-Spakenburg, Baarn, Nijkerk of welke Utrechtse
gemeente dan ook. D66 is voorstander van het in standhouden van de drie BEL-gemeenten
maar de bal ligt wat dat betreft bij Eemnes.

Beknopte weergave knelpunten regio Gooi en Vechtstreek
Waarom wil de provincie dat de Gooi en Vechtstreek na 20 jaar praten zonder resultaat, nu
eindelijk stappen zet, in het belang van de inwoners, om de regio daadkrachtiger, sterker en
beter bestuurbaar te maken? Samenvatting van de onderbouwing voor deze aanpak van de
provincie op basis van meerdere onderzoeken van verschillende bestuurskundigen gedurende
de laatste jaren.
Bestuur
Keywords
- Veel bestuurlijke drukte (veel overleg) in de regio maar weinig rendement - Ingewikkelde
vormen van samenwerking (spaghetti);
- Hoge bestuurlijke kosten;
-Geen besluitkracht c.q. daadkracht;
-Geen executiemacht (besluiten doordrukken ook al is niet iedereen het eens);
-Geen eenduidig gezicht naar buiten;
-Regio G&V heeft nauwelijks tot geen invloed op besluiten in omringende regio’s -Buiten het
gezichtsveld van de raden;
-Nauwelijks tot geen invloed door inwoners;
-Vooral eigenbelang individuele gemeenten;
-Angst voor verlies van zelfstandigheid;
-Te kleine ambtelijke organisaties (onvoldoende kwaliteit, kritische bezetting).
• Er heerst heel veel bestuurlijke drukte (veel spelers, veel overleggen, veel tussenstructuren,
veel noodzakelijke loops in besluitvorming), maatschappelijk rendement van alle bestuurlijke
drukte is te gering;
• Voortdurende autorisatie- en legitimatiediscussies (“wie gaat er over”, “wie beslist wat”,
wie wordt er wanneer bij betrokken;
• Systeem kent geen escalatie- of doorzettingsmogelijkheid bij gebleken en structurele
verschillen in belangen en opvattingen tussen partners, gevolg is onvoldoende slagkracht;
• Hoge bestuurlijke kosten;
• Verschil in gevoelde urgentie in het aanpakken van de opgaven op de terreinen economie,
wonen en natuur & landschap en bereikbaarheid;
• Democratisch gat, raden worden onvoldoende betrokken bij vaak ingrijpende regionale
besluiten;

• Communicatie met de raden is niet optimaal;
• De controlerende rol van raden staat onder druk, want is het eigen college nog
aanspreekbaar op uitvoering die uit handen is gegeven? De democratische legitimatie staat
sterk onder druk;
• Er mist een boegbeeld, 1 vertegenwoordiger naar buiten die mandaat heeft;
• De regio is een gezichtsloze en krachteloze partij waarmee niemand echt rekening hoeft te
houden;
• Iedere gemeente denkt vooral aan eigen belang. Iedere gemeente brengt naar provincie of
Rijk allemaal afgevaardigden apart van elkaar of men spreekt elkaar tegen in stuurgroepen;
• Er is tussen de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek heel veel bestuurlijk overleg en er zijn
talloze (gebied en provincie overstijgende) samenwerkingsverbanden. Die zijn echter voor
een groot deel vooral een reactie op de angst voor verlies aan autonomie en bestuurlijke
zelfstandigheid. Bundeling en integratie is als verplichting afgeschaft en de huidige Wet
Gemeenschappelijke regelingen accentueert de vrijwilligheid. Het gevolg is een vlucht in
lichte gemeenschappelijke regelingen (bestuursovereenkomsten) met behoud van de eigen
bevoegdheden.
Gevolg: een onoverzichtelijk geheel van samenwerkingsvormen met allemaal hun eigen
organisaties, besturen, kantoren etc;
• Grote dualiteit over aanpak problemen wat een grote invloed heeft op de beoordeling van
de bestuurskracht van het gebied. Want die wordt juist bepaald aan de hand van de gestelde
ambities en urgenties in de aanpak van opgaven (“kunnen wat je wilt”). Als daarover binnen
het gebied meer dan graduele verschillen van opvatting zijn levert dat ook een verschillende
beoordeling van de bestuurskracht op, alsmede verschillende voorkeuren voor routes in de
versterking van de bestuurskracht;
• Op enkele specifieke samenwerkingsdossiers zijn – ondanks inspanningen – geen of weinig
resultaten gehaald in de afgelopen jaren, zoals het HOV-project, ontwikkeling Shared Service
Center, dossier spoordoorsnijdingen;
• De bestuurlijke relaties zijn op onderdelen verbeterd in de afgelopen jaren. Op andere
onderdelen (bv. versterking relaties in HBEL-verband) overigens niet. Op het Fysiek Domein
heeft de afgelopen jaren veel visie- en planvorming plaatsgevonden: o.a. Regionaal
Economische Uitvoeringsagenda. Doch hieraan is geen solide executie-instrumentarium
gekoppeld, noch is een mechanisme aangegeven waarlangs – bij gebleken verschillen in
belang en urgentie tussen gemeenten – knopen kunnen worden doorgehakt, dan wel
daadkrachtige vervolgstappen kunnen worden gezet;
• Gematigd negatief beeld over de resultaten die gehaald zijn in de afgelopen jaren in het
oppakken en uitvoeren van de regionale opgaven en daarmee over de regionale
bestuurskracht;
• Er is geen adequaat sturings- en beheersingsinstrumentarium voor de uitvoering van zo’n
gedeelde uitvoeringsagenda. Het uitvoeringsinstrumentarium is op dit moment sterk projecten programmagericht en niet strategisch ingericht;
• De gemeenten zijn in het algemeen erg op zichzelf en het eigen lokale belang gericht;
• Hedendaagse opvattingen over een veranderende rol van de overheid in relatie tot burgers
en samenleving zijn niet erg aanwezig. Ook het denken en werken vanuit netwerken en
horizontale verbanden is niet vanzelfsprekend. Er wordt onderling zeer veel samengewerkt, in
wisselende coalities en verbanden, in uiteenlopende vormen, en met vrijwel steeds accent op
gemeentelijke autonomie en vrijwilligheid;

• Veel gemeenteraden zien hun eigen rol nog in redelijk klassieke termen: belangen
behartigen van de eigen burgers, via kaderstelling en controle;
• Wankele ambtelijke infrastructuur (te kleine ambtelijke organisatie, te lage kwaliteit
medewerkers, risicovol door te kleine bezetting, te veel afhankelijk van tijdelijke externe
inhuur). De rijksoverheid schuift steeds meer taken af naar de gemeenten (sociaal domein,
omgevingswet etc). Kleine gemeenten zijn onvoldoende in staat om dat kwalitatief goed in te
vullen;
Infrastructuur, economie, landschap en natuur
Keywords
-Infrastructuur (wegen, spoor, openbaar vervoer) slecht ontwikkeld;
- Beslissingen worden genomen buiten de regio om;
- Geen eenstemmigheid over aanpak door zwakke bestuurskracht;
-Zwak ontwikkelde organisatie (zie Economic board) om een visie te ontwikkelen op
toekomstige uitdagingen en om huidige problemen op te lossen.
• Regio levert slechte prestaties op het gebied van Infrastructuur, economie en natuur en
landschap;
• Het zijn de grote gemeenten om de regio heen, de provincie en het Rijk die beslissen over
de hoofdinfrastructuur en de ontwikkelingsmogelijkheden van de regio. Bij cruciale
besluitvormingstrajecten vooral met betrekking tot grootschalige infrastructuur met de
naastliggende regio’s blinkt de regio door afwezigheid;
• Op de visie op de Noordvleugel heeft de Gooi en Vechtstreek nauwelijks invloed gehad;
• Files blijven bestaan ondanks al het werk aan de snelwegen, komt onder andere door het
slechte onderliggende wegennet in de regio;
• Geen overeenstemming over de inhoudelijke aanpak en strategie voor deze
congestieproblemen;
• Overvolle treinen en het wordt steeds voller;
• Streekbus wordt hier minder gebruikt dan elders, het is geen alternatief voor de auto;
• Weinig dynamiek en ondernemerschap, er ontstaan weinig nieuwe succesvolle bedrijven;
• Economic board die de economie moet aanzwengelen is zwak ontwikkeld. De potentie is er
wel: perfect midden tussen de grote steden, mooie wooncultuur en hoogopgeleide inwoners,
niveau van voorzieningen is hoog. Maar men doet er te weinig mee. Voorbeeld: er moet
gezocht worden naar ook de sectoren buiten de media;
• Wonen: (ontwerp) Regionale Woonvisie gaat uit van een gezamenlijke inspanning op het
terrein van goedkope en middeldure woningen in het gebied, maar er zijn geen afspraken om
dit ook echt te realiseren indien gemeenten hun inspanning op dit terrein niet kunnen of willen
leveren;
• Natuur en landschap: er wordt verschillend gedacht over de huidige staat van natuur &
landschap van het gebied. Enerzijds zijn er signalen dat dit belangrijk kwaliteitskenmerk van
het gebied achteruitgaat (“sleets”). Dit wordt echter niet breed gevoeld en ervaren.
Bronnen:
Rapport Deloitte
MIR-rapport
Winsemius rapport
Verkennersrapport te Grotenhuis en Jansen

4 april 2017
Verslag van bevindingen
Aan: Gemeenteraad Laren
Portefeuillehouders: T. Stam / T. Smit Datum: 4-april-2017
Onderwerp: uitkomsten verkenning college Laren
Inleiding:
Op 8 februari jl. heeft de provincie aangekondigd dat zij het initiatief tot een open overleg zoals bedoeld in de wet ARHI- vanaf die datum heeft genomen. Diezelfde dag hebben Gooise
Meren en Hilversum, ook in gesprek met Wijdemeren en Weesp, kenbaar gemaakt om op het
gebied van PIOFACH-taken verder te willen samenwerken.
Inmiddels is helder dat Gedeputeerde van der Hoek op 13 april 2017 het college van
Laren zal bezoeken, en dat op 31 mei hij ook met de gemeenteraad in gesprek zal gaan. Het
college van Laren heeft zich op maandag 13 februari 2017 laten voorlichten over de wet
ARHI door Audrey Rohen, ervaren adviseur op dit gebied.
Op basis van gesprekken in het college en bovenstaande ontwikkelingen heeft het
college een plan van aanpak voor de komende weken opgesteld vooruitlopend op het bezoek
van de Gedeputeerde.
Namens het college hebben Ton Stam en Tijmen Smit het initiatief genomen om bij de
andere gemeenten in de regio G&V plus Eemnes te verkennen welke mogelijkheden er zijn
om de regio te versterken. Daarbij is de huidige Larense zienswijze op het Deloitte rapport,
zoals vastgelegd in het schrijven dd. 10 november 2016 aan GS Noord-Holland, zie bijlage,
als leidraad gebruikt.
Kern van die zienswijze is:
1. Ga uit van zelfstandigheid, er ligt een grote kracht in de lokale verbondenheid en in
lokale nabijheid van raadsleden en bestuurders.
2. Versterk de PIOFACH-taken door brede samenwerking in de regio. Beleg deze taken
bij een van de omliggende gemeenten, liefst met zoveel mogelijk gemeenten die
hierop aansluiten.
3. Versterk de regio door bij de besluitvorming op bovenregionale vraagstukken de
doorzettingsmacht te vergroten en door te onderzoeken welk model hierbij het beste
past. Hierbij wordt gedacht aan een model waarbij gemeenten bevoegdheden
overdragen aan gemandateerde regiowethouders op “grote” dossiers als Infrastructuur,
Economie&Werkgelegenheid, Woningbouw, Cultuur/Landschap&Toerisme en
Sociaal Domein. Insteek daarbij is dat zij verantwoording afleggen en gecontroleerd
kunnen worden door een vanuit de gemeenteraden democratisch samengestelde
regioraad.
Door middel van dit document brengen wij u op de hoogte van de uitkomsten van onze
gesprekken. Voordat het bezoek van de Gedeputeerde plaatsvindt zou het college het
document graag in een openbare bijeenkomst met de gemeenteraad willen bespreken.

De gesprekken met de (afvaardigingen van de) colleges waren zonder uitzondering
constructief en wij kunnen constateren dat elke gemeente beoogt de regionale bestuurskracht
te versterken. Wij hebben tijdens onze verkenning een grote mate van eenheid geconstateerd
in de wenselijke richting van de aanpak van de regionale bestuurskracht. Uitzondering is de
gemeente Huizen die een andere aanvliegroute van de versterking van de regio blijft
prefereren en nog eerder aan fusie dan overdragen van bevoegdheden de voorkeur geeft.
Grofweg kan de conclusie worden getrokken dat alle gemeenten, uitgezonderd Huizen,
zich kunnen vinden in de volgende werkwijze om de regio te versterken:
1. PIOFACH-taken door brede samenwerking in de regio. Beleg deze taken bij een van
de omliggende gemeenten, liefst met zoveel mogelijk gemeenten die hierop
aansluiten.
2. Regiowethouders vormen het bestuur van de regio (reeds voorgesteld in de
governance van de regio) en kunnen krachtig opereren op “grote” dossiers als
Infrastructuur, Economie & Werkgelegenheid, Woningbouw, Cultuur/Landschap &
Toerisme en Sociaal Domein. Het uitgangspunt daarbij is dat regiowethouders van de
verschillende gemeenteraden mandaat ontvangen om op deze grote dossiers te acteren,
en dat de zelfstandige gemeenten hun eigen lokale verantwoordelijkheid en
bevoegdheden dichtbij de eigen gemeenschap kunnen blijven organiseren. Op welke
wijze de gemeenteraden deze mandatering organiseren moet op korte termijn worden
uitgewerkt. Een hard en ondubbelzinnig commitment voor langere tijd lijkt wel
noodzakelijk om de PNH comfort te bieden.
3. Het bestuur van de regio beschikt bij de besluitvorming op bovenregionale
vraagstukken over voldoende doorzettingsmacht om daadkrachtig en slagvaardig te
kunnen opereren. Wel is er een “veiligheidsklep” ingebouwd indien een of meerdere
gemeenten het oneens zijn met de besluitvorming. In dergelijke gevallen kan bindende
arbitrage door een onafhankelijke autoriteit (per vraagstuk) worden ingeroepen.
Essentieel is hierbij dat bevoegdheden weliswaar in principe belegd blijven bij de
gemeenteraad, maar dat de raden zich vooraf hebben gecommitteerd aan de uitkomst
van de arbitrage.
4. Voor de korte termijn zullen in ieder geval Weesp en Wijdemeren –indien gewenstworden bijgestaan. Daarbij zal Gooise Meren zich richten op Weesp en Hilversum op
Wijdemeren.
Alle gemeenten (m.u.v. Huizen) erkennen het belang om nu echt door te pakken en zijn ervan
doordrongen dat slechts een “stevig” en eensgezind verhaal de provincie kan overtuigen.
Tevens hebben zij er vertrouwen in dat bovenstaande maatregelen een sterke regio met
slagkracht en de gewenste doorzettingsmacht zal opleveren.
Echter, indien bovenstaande maatregelen niet - uiterlijk per 1 januari 2026 - leiden tot
een nodige versterking van de regionale bestuurskracht dan zal op dat moment door de
gezamenlijke gemeenten worden doorgepakt naar één Gooigemeente. Anders gezegd: het
perspectief van één bestuurlijke gemeente blijft overeind, tenzij blijkt dat de bestuurskracht
van de regio en alle individuele gemeenten ook zonder fusie verbeterd is door middel van
bovenstaande stappen.

Op korte termijn moet worden bepaald op welke wijze deze bestuurskracht wordt gemeten en
waarop getoetst zal worden en door wie. De colleges denken met deze “stok achter de deur”
voldoende stevigheid te hebben opgebracht om de provincie te overtuigen dat dit een voorstel
de geconstateerde regionale tekortkomingen beter adresseert dan het voorstel om te komen tot
maximaal 3 gemeenten in de regio. Duidelijk is dat dit voorstel van de provincie op weinig
draagvlak kan rekenen binnen de colleges in de regio. Het is nu van belang dat ook de
gemeenteraden zich de komende maanden uitspreken over de bovenstaande
oplossingsrichting.
Omdat Huizen in haar zienswijze afwijkt van de andere gemeenten hebben wij een
korte uitwerking van hun standpunt toegevoegd. Hierbij moet worden opgemerkt dat dit onze
woorden zijn en niet letterlijk die van het college van Huizen.
Het standpunt van Huizen is, in tegenstelling tot de andere gemeenten, dat
zelfstandigheid voor hen voorop staat. Zij achten zichzelf voldoende bestuurskrachtig om
zelfstandig te blijven. Zij voelen er niet voor om bevoegdheden over te dragen of om de
regio-organisatie beleidsinhoudelijk te versterken en extra democratische laag toe te voegen
zoals de BEL-gemeenten voorstelden in hun zienswijze.
Indien de provincie hiertoe zou besluiten behoort een fusie eerder tot de
mogelijkheden voor Huizen, waarbij de voorkeur uitgaat naar Laren en Blaricum. Indien
gewenst kunnen zij taken uitvoeren voor gemeenten die dit verzoeken, zoals nu ook in HBELverband voor het Sociaal Domein gebeurt Vooralsnog lijkt Huizen dus het enige college die
bovenstaande 4 stappen niet positief benadert.
Wij zullen op korte termijn onderzoeken, eventueel in breder regionaal verband, of
hier nog over te praten is waarbij natuurlijk ook de mogelijkheid bestaat dat Huizen zich op
een later stadium alsnog aansluit.
De vraag die voorligt is of de provincie de opstelling van de regio uitgezonderd
Huizen zal accepteren of dat Huizen in dat geval als restproblematiek zal worden
gedefinieerd.
Wijdemeren sluit zich aan bij de eerdere ontwikkeling van GM en Hilversum om
verdergaand ambtelijk te samenwerken, en sluit geen enkele ontwikkeling uit. De komende
tijd zullen college en raad onderzoeken in een intensief traject op welke wijze en langs welk
scenario de bestuurskracht van Wijdemeren verbeterd kan worden. Weesp heeft zijn eigen
traject gekozen in deze ontwikkeling en de gemeenteraad zal in november van dit jaar een
keuze maken over ambtelijke dan wel bestuurlijke fusie met Amsterdam of Gooise Meren.
Mogelijk volgende acties:
• Terugkoppeling aan regiocolleges ten behoeve van de gesprekken met gedeputeerde van
der Hoek (zie volgende pagina voor de data) en accordering op hoofdlijnen
• Uitwerking hoe versterking en uitbesteding van de PIOFACH-taken eruit kan zien.
• Uitwerking mandatering en bindende arbitrage (in het bijzonder antwoord op de vraag op
welke wijze gemeenteraden zich voor langere termijn committeren)
• Uitwerking opdrachtverlening en afbakening beleidsinhoudelijke regiodossiers (welke
periode? op welk moment? wie voert de regie op dit proces?)

18 juni 2017
Nuttige achtergrondinformatie bij het proces gemeentelijke herindeling Gooi en
Vechtstreek
Het beleid van de Rijksoverheid inzake gemeentelijke herindelingen. In dit Beleidskader geeft
het kabinet aan hoe gemeentelijke herindelingen worden beoordeeld en getoetst.
1. Inleiding
Aanleiding en doel
Beleid kan het beste dicht bij de burger uitgevoerd worden. Met de decentralisaties in het
sociale domein draagt het kabinet hieraan bij. Gemeenten staan daardoor voor een grote
opgave om een steeds omvangrijker wettelijk takenpakket en hun eigen autonome taken
adequaat uit te voeren en de daarvoor benodigde maatschappelijke verbindingen aan te gaan.
De eisen aan de bestuurskracht van gemeenten nemen daardoor meer en meer toe; van de
bestuurlijke, ambtelijke en financiële slagkracht van gemeenten wordt steeds meer gevraagd.
In dit Beleidskader geeft het kabinet aan hoe gemeentelijke herindelingen worden
beoordeeld en getoetst. Ook dit kabinet kiest voor herindeling van onderop. Het is primair aan
gemeenten zelf om via herindeling te werken aan versterking van hun bestuurskracht. Het
kabinet heeft er daarbij oog voor dat gemeentelijke herindelingen vaak zorgvuldige trajecten
zijn die niet zelden meer dan één kabinetsperiode vergen om tot een formeel
herindelingsadvies aan het kabinet te komen. Een Beleidskader over gemeentelijke
herindeling geeft de handvaten voor provincies en gemeenten om bij voorkeur van begin tot
eind een goed proces te organiseren om te komen tot een gemeentelijke herindeling.
Dit kabinet kiest ervoor met een nieuw Beleidskader te komen. De overweging hierbij
is dat aanpassing van het Beleidskader ondersteunend kan zijn aan het bereiken van een
versnelling van het aantal herindelingen dat van onderop tot stand komt. De belangrijkste
wijzigingen die het kabinet wil doorvoeren, zijn het versterken van de positie van de
provincie om in goede samenspraak met gemeenten zelf tot voorstellen voor herindeling te
komen en de weging van het criterium draagvlak. Deze wijzigingen zijn nodig om de
dynamiek rond herindelingen van onderop te vergroten en zo een versnelling van het aantal
herindelingen te bereiken.
Leeswijzer
Hieronder wordt eerst ingegaan op het (grond)wettelijk kader rond herindeling. In paragraaf 3
wordt nader ingegaan op de rol van Rijk, provincie en gemeente bij herindeling van
gemeenten. Paragraaf 4 bevat de criteria voor toetsing van herindelingsvoorstellen. Financiële
aspecten komen in paragraaf 5 aan bod. In de 6de paragraaf wordt ingegaan op de overgang
van het vorige naar dit nieuwe Beleidskader. Tot slot worden in paragraaf 7 enkele overige
onderwerpen behandeld.
2. Grondwettelijk en wettelijk kader
In artikel 123, eerste lid, van de Grondwet is bepaald dat gemeenten bij de wet kunnen
worden opgeheven en nieuwe gemeenten kunnen worden ingesteld. In de Wet algemene
regels herindeling (Wet arhi) is geregeld hoe achtereenvolgens betrokken gemeente- en
provinciebesturen en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de
voorbereiding tot een herindelingsregeling ter hand kunnen nemen en welke procedureregels
in dat verband in acht genomen moeten worden.

Gelet op deze verantwoordelijkheid van de regering als medewetgever, is een Beleidskader
voor gemeentelijk herindelingsbeleid nodig dat inhoudelijke criteria formuleert aan de hand
waarvan gemeentelijke en provinciale herindelingsvoorstellen worden getoetst, zodat voor
gemeenten en provincies duidelijk is langs welke lijnen herindelingsvoorstellen door het
kabinet beoordeeld zullen worden.
3. Gemeentelijke herindeling van onderop
De formele kaders voor deze rolinvulling worden gegeven in de Wet arhi, waarin is
beschreven welke bestuursorganen het initiatief tot een herindeling kunnen nemen en welke
procesvereisten daarbij gelden. Een belangrijk aspect van een goed verloop van
herindelingsprocessen is de rolverdeling tussen overheden, ook in de fase voorafgaand aan
een formeel arhi-traject. Een elementaire voorwaarde in dat verband is complementariteit
tussen de drie bestuurslagen, waarbij het kabinet het initiatief laat aan gemeenten en
provincies. Waar het de onderlinge rolverdeling tussen gemeenten en provincies betreft, dient
voorop te staan dat gemeenten als eerste aan zet zijn als het gaat om het vinden van
oplossingen om hun maatschappelijke opgaven beter te kunnen oppakken. Tegelijkertijd is
het zo dat gemeenten en provincies in deze discussie optrekken in partnerschap, vanuit
onderscheidenlijke verantwoordelijkheden in het belang van het lokaal bestuur. Provincies
spelen daarbij vanuit hun algemene verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het lokaal
bestuur vaak een modererende rol in de discussie over de bestuurskracht van gemeenten en
kunnen deze ook in regionaal verband bezien. Vanuit deze rol als moderator dienen
provincies waar nodig sturing te geven aan de discussie die kan leiden tot een
herindelingsvoorstel. De provincies en gemeenten in Groningen en Noord-Brabant hebben
recent laten zien hoe complementair naar de kwaliteit van het lokaal bestuur gekeken kan
worden.
Zoals aangegeven, hebben provincies ook een bovenlokale verantwoordelijkheid die
uitgaat boven de belangen van afzonderlijke gemeenten. De invulling van deze
verantwoordelijkheid kan voor de provincie aanleiding zijn zelf het initiatief te nemen of een
initiatief van gemeenten over te nemen als gemeenten na een lange discussie zelf niet tot een
herindelingsvoorstel komen, terwijl versterking van de gemeentelijke bestuurskracht wel
nodig is.
Daarnaast sturen provincies het herindelingsadvies door naar het kabinet, met een
provinciale zienswijze als gemeenten het advies hebben opgesteld. Het kabinet is als
medewetgever verantwoordelijk voor het beoordelen van een herindelingsadvies en het
omzetten in een wetsvoorstel wanneer het kabinet het herindelingsadvies positief beoordeelt.
De formele rol van het kabinet blijft beperkt tot het beoordelen van de ingediende
herindelingsvoorstellen. Bij een positief oordeel zal een wetsvoorstel worden voorbereid. Bij
een negatief oordeel wordt het herindelingsadvies afgewezen. Gemeenten en provincies zijn
dan aan zet om een eventueel nieuw herindelingsvoorstel voor te gaan bereiden. In het geval
van een negatief oordeel zal het kabinet de Tweede Kamer informeren over de
beweegredenen om het herindelingsadvies niet over te nemen.

Het kabinet heeft een voorkeur voor herindelingsvoorstellen die op de steun van alle
betrokken gemeenten kunnen rekenen. Herindelingsadviezen van onderop, die bij gemeenten
zelf vandaan komen, worden daarom door het kabinet toegejuicht. Wel wil het kabinet
voorkomen dat herindelingsdiscussies tussen gemeenten jarenlang voortduren zonder reëel
zicht op een bevredigende uitkomst. Provincies kunnen in dergelijke gevallen en in gevallen
waar naar het oordeel van de provincie urgente problemen spelen die alleen opgelost kunnen
worden met een herindeling, het initiatief nemen in het gesprek over versterking van de
gemeentelijke bestuurskracht en wanneer nodig zelf een arhi-procedure starten. Dat betekent
een verruiming van de provinciale rol ten opzichte van het Beleidskader gemeentelijke
herindeling uit 2011. Deze verruiming past bij de algemene verantwoordelijkheid die de
provincies hebben voor de kwaliteit van het lokaal bestuur.
4. Criteria toetsing voorstellen
Het Beleidskader gemeentelijke herindelingen formuleert de criteria aan de hand waarvan het
kabinet gemeentelijke en provinciale herindelingsvoorstellen toetst, maar een herindeling is
geen wiskunde. Het is daarom ook niet mogelijk een checklist te ontwikkelen die tot een
eenduidige uitkomst zal leiden. Per geval zal een afweging gemaakt moeten worden op basis
van de lokale en regionale omstandigheden, ontwikkelingen en context. Een afweging die
voor de betrokken gemeenten leidt tot een versterking van de bestuurskracht en die goed past
binnen de regio waar de gemeenten in liggen. Het kabinet zal deze afweging in ieder geval
toetsen aan de volgende vijf criteria:
a) Draagvlak
b) Interne samenhang/dorps- en kernenbeleid
c) Bestuurskracht
d) Evenwichtige regionale verhoudingen
e) Duurzaamheid
Het kabinet vraagt gemeenten deze vijf punten mee te nemen in hun herindelingsadvies en
provincies om deze punten mee te nemen in hun zienswijze. Provincies kunnen zich in hun
zienswijze voorts baseren op een eigen visie op de bestuurlijke inrichting in hun provincie.
Verder zal het kabinet toetsen of de ingediende herindelingsadviezen voldoen aan de vereisten
van de Wet algemene regels herindeling, zoals de vaststelling van een herindelingsontwerp en
–advies en de ter inzage legging.
a) Draagvlak: lokaal bestuurlijk, regionaal en maatschappelijk
Draagvlak voor een herindeling is belangrijk. Het streven moet zijn gericht op herindelingen
die op een zo groot mogelijk draagvlak kunnen rekenen. Het kabinet juicht voorstellen die op
de steun van alle betrokken gemeenten en (een meerderheid van) hun inwoners kunnen
rekenen dan ook toe. Maar dit betekent niet dat unanimiteit bij gemeentebesturen (of
inwoners) voor het kabinet vereist is om een herindelingsadvies over te nemen. Het kabinet
zal de mate van draagvlak volgens dezelfde maatstaven beoordelen als in de voorgaande
kaders: lokaal bestuurlijk, maatschappelijk en regionaal.

De gekozen indeling kent bij voorkeur de steun van alle gemeente(rade)n en van de betrokken
inwoners (lokaal bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak). Het kabinet wil echter bij
herindelingen voorkomen dat door één gemeente feitelijk een veto kan worden uitgesproken
over een herindeling waar andere gemeenten groot belang bij hebben of die een positieve
bijdrage levert aan de regionale bestuurskracht, dan wel de regionale bestuurlijke
verhoudingen (regionaal draagvlak). Het kabinet wil bovendien voorkomen dat
herindelingsdiscussies tussen gemeenten jarenlang voortduren zonder reëel zicht op een
bevredigende uitkomst of dat urgente herindelingen niet doorgaan omdat één van de andere
gemeenten geen steun aan de herindeling geeft. Het kabinet vraagt gemeenten en provincies
daarom bij een herindeling de omliggende of anderszins betrokken gemeenten te vragen een
zienswijze in te dienen. Indien gemeenten besluiten een negatieve zienswijze van een
omliggende gemeente niet over te nemen, vraagt het kabinet om een onderbouwing waarom
hiervoor gekozen is.
Het draagvlak voor een herindeling wordt door het kabinet daarom vanuit de regionale
opgave en verhoudingen bekeken. Het kabinet kijkt dus niet alleen naar het draagvlak bij de
direct betrokken gemeenten en hun inwoners, maar ook naar de opvatting van de provincie en
de buurgemeenten. Aan de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur om te investeren in
het maatschappelijk draagvlak voor een herindeling wil het kabinet niets veranderen.
Om het draagvlak van de inwoners en maatschappelijke organisaties te kunnen beoordelen,
vraagt het kabinet wel aan gemeenten, of wanneer de provincie het initiatief neemt tot de
herindeling, in het herindelingsadvies aandacht te besteden aan het maatschappelijk draagvlak
en de wijze waarop dit is vastgesteld, inclusief de ingediende zienswijzen. Het kabinet vraagt
ook aan de betrokken gemeenten in een logboek bij te houden op welke wijze burgers en
maatschappelijke organisaties betrokken en geraadpleegd zijn in het herindelingsproces.
Indien een provincie het herindelingsadvies heeft opgesteld, en dus niet de gemeenten,
vraagt het kabinet een nadere onderbouwing waarom bij een gebrek aan unaniem draagvlak
bij de betrokken gemeenten toch een herindeling gewenst wordt door de provincie.
b) Interne samenhang/dorps- en kernenbeleid
Het is van betekenis dat de nieuwe gemeente een interne samenhang kent, die identiteit geeft
aan de nieuwe bestuurlijke eenheid zonder het belang van dorpen en kernen te miskennen. De
aard van interne samenhang van de nieuw te vormen gemeente kan verschillende
uitingsvormen hebben: cultureel, sociaal, economisch, geografisch, enzovoort. Voorkomen
moet worden, dat de nieuwe gemeente niet meer is dan een administratieve eenheid waarmee
burgers en maatschappelijke organisaties zich niet of nauwelijks verbonden voelen. Ook mag
van de betrokken gemeentebesturen een gemeenschappelijke visie worden gevraagd op welke
wijze de nieuw te vormen gemeente burgers, maatschappelijke organisaties en
gemeenschappen zal betrekken bij de vormgeving, en indien gewenst, bij de uitvoering van
beleid. Nieuwe werkwijzen kunnen hieraan bijdragen, zoals wijkgericht werken, een actief
kernenbeleid, binnengemeentelijke decentralisatie, bestuurscommissies, wijk- en dorpsraden,
ambtelijke deconcentratie en/of allerlei nieuwe vormen van burgerparticipatie. De minister
van Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties is voornemens een handreiking uit te brengen
om gemeenten te ondersteunen bij de verdere uitwerking van deze initiatieven.

c) Bestuurskracht
In essentie kan worden gesteld dat gemeenten bestuurskrachtig zijn als zij in staat zijn hun
maatschappelijke opgaven op te pakken en wettelijke taken adequaat te vervullen waarbij
recht wordt gedaan aan en in het belang van hun maatschappelijke omgeving wordt
gehandeld. Daarbij kan worden gedacht aan de volgende elementen:
• Zij zijn voldoende bestuurskrachtig (met bestuurders met de juiste kwaliteiten) als het
gaat om bestuurlijke sturing te geven aan besluitvorming over, uitvoering van en
verantwoording over beleid zonder daarbij al te veel afhankelijk te zijn van
samenwerkingsverbanden;
• Zij beschikken over een ambtelijke organisatie die voldoende robuust is en die in staat
is taken en verantwoordelijkheden, zoals de taken in het sociale domein die de
komende jaren worden gedecentraliseerd, adequaat en op een professionele wijze uit
te oefenen. De organisatie van de nieuwe gemeente is in personele zin minder
kwetsbaar en heeft een versterkte positie op de arbeidsmarkt;
• Zij zijn in staat een goede bijdrage te leveren aan de oplossing van maatschappelijke
opgaven en taken die in de regio aan de orde zijn;
• Zij kunnen de regierol oppakken naar medeoverheden en maatschappelijke partners;
en
• Het financieel perspectief van de gemeente.
d) Evenwichtige regionale verhoudingen
Ook opgeschaalde gemeenten blijven relaties met elkaar onderhouden, via formele
samenwerking en anderszins. Evenwichtige regionale verhoudingen zijn daarvoor belangrijk.
Het kabinet vraagt gemeenten daarom in het herindelingsadvies aan te geven:
• Hoe hun gemeente zich verhoudt tot de andere gemeenten in de regio.
• Welk effect hun schaal heeft op de regionale verhoudingen en de positie van de
gemeente.
• Hoe de schaal zich verhoudt tot het regionale opgavenprofiel.
• Wat de positie van een eventuele regio/centrumgemeente is.
e) Duurzaamheid
De nieuwe gemeente hoort duurzaam in staat te zijn de gemeentelijke taken (zelfstandig) uit
te voeren. Voorkomen moet worden dat de nieuwe gemeente binnen afzienbare termijn
wederom bij een herindeling wordt betrokken, en aldus van de ene in de andere
herindelingsdiscussie terecht komt. Die mogelijkheid wordt niet alleen bepaald door
omstandigheden binnen de nieuwe gemeente, maar ook door haar directe omgeving. De
duurzaamheid van een nieuw gevormde gemeente heeft nadrukkelijk ook een regionaal
aspect, dat wil zeggen dat afwegingen met betrekking tot duurzaamheid ook in een regionale
context inzichtelijk moeten worden gemaakt in een herindelingsadvies. Ten aanzien van een
herindelingsvoorstel zal dus ook vooraf moeten worden getoetst of sprake is van andere
gemeenten die bij het herindelingsproces betrokken zouden moeten worden.
Echter, het kabinet kan zich voorstellen dat er situaties zijn waarin er sprake is van een
urgente noodzaak om voor een gemeente de bestuurskracht te versterken, terwijl een gedragen
duurzame oplossing op korte termijn niet mogelijk is. In dergelijke gevallen kan het belang
van het versterken van de gemeentelijke bestuurskracht zwaarder wegen dan duurzaamheid.

5. Financiële aspecten
5.1 Herindelingsmaatstaf
Een nieuwgevormde gemeente komt in aanmerking voor een uitkering op grond van de
tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling in het gemeentefonds. Met de tijdelijke verdeelmaatstaf
herindeling wordt een vergoeding ontvangen voor de zogeheten frictiekosten van de
herindeling. Frictiekosten zijn lasten die zonder herindeling niet gemaakt zouden zijn en die
per definitie extra en tijdelijk zijn. Het bedrag van de verdeelmaatstaf wordt in vier termijnen
uitgekeerd. Het eerste jaar ontvangt de nieuwgevormde gemeente 40% van het toegekende
bedrag. In de drie jaren daarna elk jaar 20%.
De verkenning van positieve financiële prikkels gericht op opschaling, kan leiden tot
aanpassing van deze maatstaf.
5.2 Herindelingsscan
Om de discussie en het herindelingsproces op lokaal niveau te faciliteren, heeft het ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met de provincies de
herindelingsscan ontwikkeld. Deze scan kan worden uitgevoerd door de betrokken provincie
in samenwerking met het ministerie op verzoek van alle gemeenten die betrokken zijn bij een
herindelingsproces. Het ministerie zorgt voor het beschikbaar stellen en onderhoud van het
databestand ten behoeve van de herindelingsscan. Afhankelijk van de beschikbare capaciteit
kan het ministerie ook deelnemen aan de uitvoering van herindelingsscans. Aan de hand van
de herindelingsscan kunnen gerichte aandachtspunten voor het (financieel) beleid van de
nieuw te vormen gemeente worden bepaald. Ook wordt inzicht verkregen in de bouwstenen
van de nieuw op te stellen begroting. Daarnaast kunnen gesignaleerde verbeterpunten en
risico’s beter worden aangepakt dan wel beheerst gedurende het fusieproces. Voor de
herindelingsscan wordt uitgegaan van de nieuw te vormen (fictieve) gemeente.
6. Overgang naar nieuw Beleidskader
De vaststelling van dit nieuwe Beleidskader vraagt om duidelijkheid met betrekking tot
herindelingstrajecten die onder het voorgaande Beleidskader zijn gestart.
Overgangsproblemen worden zoveel mogelijk voorkomen. Uitgangspunt is om voorstellen
die gericht zijn op herindeling per 1 januari 2015 te behandelen op basis van het oude
Beleidskader. Voorstellen gericht op herindeling per 1 januari 2016 of later, zullen op basis
van het voorliggende Beleidskader worden getoetst.
7. Overig
7.1 Herindelingsverkiezingen
Gemeentelijke herindelingen vinden ingevolgde de Wet arhi per 1 januari plaats. In november
voorafgaand aan de datum van herindeling vinden tussentijdse verkiezingen plaats voor de
gemeenteraad van de nieuwe gemeente. De daadwerkelijke datum van deze verkiezingen
wordt door de provincie vastgesteld. De provincies proberen de onderlinge data van de
verschillende verkiezingen zo veel mogelijk af te stemmen, zodat de tussentijdse verkiezingen
gelijktijdig plaatsvinden.
Afhankelijk van het jaar waarin de herindeling ingaat heeft dit gevolgen voor de
frequentie van verkiezingen en de zittingstermijn van de gemeenteraad. Voor de komende
jaren gelden de volgende effecten:

Voor herindelingen die plaatsvinden per 1 januari 2014, worden de reguliere
raadsverkiezingen van maart 2014 overgeslagen. In de herindelingswet wordt geregeld dat
tussentijdse raadsverkiezingen worden georganiseerd. Deze vinden plaats in november 2013.
De verkiezingen van maart 2018 zijn de eerstvolgende reguliere raadsverkiezingen voor deze
gemeenten na de herindelingsverkiezingen. De zittingsduur van de raad is 4 jaar en 3
maanden.
Ook voor de gemeenten die per 1 januari 2015 herindelen, worden de reguliere
raadsverkiezingen van maart 2014 overgeslagen en wordt tevens de zittingsduur van de raden
van de her in te delen gemeenten voor een korte periode verlengd. Dit geschiedt bij wet. In
november 2014 worden de tussentijdse verkiezingen gehouden voor de raad van de nieuwe
gemeente. In maart 2018 neemt de nieuwe gemeente weer deel aan de reguliere
raadsverkiezingen. De zittingsduur van de nieuwe raad is 3 jaar en 3 maanden.
Herindelingen per januari 2016 zijn bijzonder omdat deze halverwege een
raadsperiode vallen. Indien de reguliere verkiezingen van maart 2014 worden uitgesteld dan
zouden de zittende raden een zittingstermijn van meer dan 6 jaar hebben. Indien de reguliere
verkiezingen van maart 2018 worden overgeslagen, heeft de raad van de nieuwe gemeente
een zittingstermijn van meer dan 6 jaar. Deze zittingsduur wijkt te veel af van de reguliere
zittingstermijn. Daarom worden voor gemeenten die per 2016 herindelen wel tussentijdse
raadsverkiezingen georganiseerd, maar worden de reguliere verkiezingen in maart 2014 en
2018 niet overgeslagen.
Voor gemeenten die per 1 januari 2017 en 2018 herindelen worden in respectievelijk
november 2016 en november 2017 herindelingsverkiezingen georganiseerd en worden de
reguliere verkiezingen van maart 2018 overgeslagen. De eerste reguliere verkiezingen zijn
weer in maart 2022. De zittingsduur van de raad is respectievelijk 5 en 4 jaar en 3 maanden.
Bovenstaande cyclus herhaalt zich vervolgens vanaf 2018.
7.2. Samenloop grenscorrectie en gemeentelijke samenvoeging
Het is denkbaar dat in een herindelingsadvies een of meer grenscorrecties met een of meer
gemeentelijke samenvoegingen worden gecombineerd. Of sprake is van een grenscorrectie of
van een gemeentelijke samenvoeging, is afhankelijk van het percentage waarmee het
inwonertal van de betrokken gemeenten naar verwachting toe- of afneemt (zie artikel 1, eerste
lid, sub b en d, Wet arhi). Voor een dergelijke voorgestelde combinatie geldt de eis, dat de
onderscheidenlijke grenscorrectie(s) en gemeentelijke samenvoeging(en) zijn gebaseerd op
desbetreffende besluiten van de betrokken raden (of ingeval van een provinciaal voorstel op
een door provinciale staten vastgesteld herindelingsadvies).
Het Beleidskader gaat niet over zelfstandige grenscorrecties. Deze kunnen bij
gelijkluidende raadsbesluiten of bij provinciaal besluit worden gerealiseerd. Alleen indien een
grenscorrectie onderdeel uitmaakt van een gemeentelijke samenvoeging, zal een
grenscorrectie worden meegenomen in een wetsvoorstel. Deze samenloop speelt nu
bijvoorbeeld bij de herindelingen in Fryslân. Zowel bij de splitsing van Boarnsterhim als bij
de vorming van De Friese Meren is sprake van grenscorrecties.
Het goedkeuringsvereiste voor grenscorrecties is met de Wet revitalisering generiek
toezicht (artikel 1.8) uit de Wet arhi geschrapt. Omdat jaarlijks een overzicht met wijzigingen
in de gemeentelijke indeling, grenscorrecties dan wel wijzigingen in namen van gemeenten
wordt gepubliceerd in de Staatscourant, zal het kabinet jaarlijks aan de provincies vragen een
overzicht te verstrekken van grenscorrecties en naamswijzigingen van gemeenten die niet bij
wet hebben plaatsgevonden.

7.3 Naamgeving van de nieuwe gemeente
Het verdient de voorkeur dat betrokken gemeenten in het herindelingsadvies komen met een
definitieve naam voor de nieuw te vormen gemeente of anders zo snel mogelijk daarna (zie
ook Kamerstukken II 2005/06, 30 358, nr. 4). De herindelingspraktijk laat zien dat gemeenten
er niet altijd in slagen om tijdig te komen tot een gezamenlijk gedragen voorstel voor de
naamgeving van de nieuw te vormen gemeente. Indien gemeentelijke besluitvorming over de
definitieve naamgeving uitblijft of indien daarop voor het vervolg van het wetgevingstraject
niet kan worden gewacht, hanteert het kabinet het beleid dat in een wetsvoorstel de naam van
de naar inwonertal grootste betrokken gemeente wordt opgenomen als naam van de nieuw te
vormen gemeente. Daarbij dient te worden aangetekend, dat gemeenteraden op grond van
artikel 158 Gemeentewet de bevoegdheid hebben de gemeentenaam op enig moment te
wijzigen. De nieuw gevormde gemeente heeft daarmee de mogelijkheid de eigen naam te
wijzigen.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
dr. R.H.A. Plasterk

13 september 2017
Brief provinciale arhi (herindeling)-procedure Gooi en Vechtstreek
De gemeenteraden ontvingen van de Provincie een brief met de actuele status met betrekking
tot de gemeentelijke herindeling in de Gooi en Vechtstreek.
De brief
Betreft: provinciale arhi-procedure Gooi en Vechtstreek
Geacht college,
Hierbij informeren wij u over ons besluit van 1 2 september 201 7 over het in de Gooi en
Vechtstreek gevoerde open overleg, als bedoeld in artikel 8, eerste lid van de Wet algemene
regels herindeling, en de door diverse gemeenten ingediende zienswijzen.
Wij besloten op 7 februari 201 7 om de arhi-procedure te starten met als uitgangspunt
om in de Gooi en Vechtstreek te komen tot een bestuursmodel met maximaal drie gemeenten
ter versterking van de lokale en regionale bestuurskracht. Dit is in lijn met het advies van
Deloitte en in vervolg op de adviezen “Samenwerking Gooi en Vechtstreek” van Winsemius
van april 201 3, “Gooi en Vechtstreek: regio met een plus!?” van Jansen en Te Grotenhuis
van april 2014 en ons op 23 januari 201 S aan de minister van BZK uitgebrachte advies over
de bestuurlijke toekomst van de regio.
Wij hebben u daarover bij brief van 8 februari 201 7, kenmerk 305888/91 3347 bericht.
Open overleg
In de fase van open overleg, die liep tot 7 augustus 201 7, hebben wij gesproken met de
colleges van B&W en met de raden van alle gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. Wij
hebben ook met het college van B&W van de Utrechtse gemeente Eemnes gesproken. De
vastgestelde verslagen van deze open overleggen zijn op de provinciale website geplaatst.

Doel van het open overleg was het toelichten van ons voornemen om te komen tot maximaal
drie gemeenten ter versterking van de lokale en regionale bestuurskracht en het verzamelen
van reacties, visies, wensen en ideeën vanuit de gemeenten.
In het open overleg hebben wij ook de ruimte voor gemeenten om zelfstandig te
handelen toegelicht, die er in ons voornemen zit. Deze ruimte betreft de samenstelling van de
drie beoogde gemeenten en het tijdpad. Die samenstelling hoeft niet gelijk te zijn aan de in
januari 2019 aan de minister van BZK geadviseerde combinaties
Weesp/Wijdemeren/Hilversum, Huizen/Blaricum/Eemnes/Laren (BEL) en Gooise Meren
(Bussum, Muiden en Naarden). Een andere combinatie mag, als die een volwaardig alternatief
is en er geen restproblematiek ontstaat.
Wij hebben in ons standpunt van 7 februari 2017 over de aanbevelingen van het
bestuurskrachtonderzoek van Deloitte geen jaar voor bestuurlijke fusie vastgelegd.
Gemeenten kunnen besluiten tot fusie op een bepaalde termijn en dit plan aan de bevolking
voorleggen en partijen kunnen hun standpunt erover desgewenst inzet van de verkiezingen
laten zijn. De termijn, waarop de bestuurlijke fusie plaatsvindt, moet reëel zijn. Het rapport
van Deloitte noemt als uiterste termijn voor herindeling 2023.
Opmerkingen n.a.v. open overleg
Het open overleg en de door gemeenten gegeven reacties en gedane voorstellen geven ons
aanleiding tot de volgende opmerkingen over een aantal gemeenten. Wij geven deze
opmerkingen graag mee aan alle gemeenten zodat zij daar rekening mee kunnen houden en op
kunnen reageren voordat wij op 7 november as. een besluit nemen over het vervolg van de
arhi-procedure.
Weesp
Wij hebben in onze brief van 8 februari 2017 de gemeente Weesp gecomplimenteerd met het
proces dat zij hebben doorlopen in het kader van het bestuurskrachtonderzoek en de
toekomstvisie en met de gehaalde planning. De raad van Weesp heeft sindsdien ook een
traject vastgesteld om op 9 november 2017 een besluit te nemen over de bestuurlijke
toekomst om het lokale bestuurskrachtprobleem op te lossen. De gemeenten Amsterdam en
Gooise Meren hebben laten weten dat ze een ambtelijke fusie gevolgd door een bestuurlijke
fusie met Weesp reëel achten. Gooise Meren noemt daarbij 2022 als datum voor bestuurlijke
fusie. Amsterdam laat de datum aan Weesp. De gemeente Weesp heeft beide gemeenten
gevraagd om uiterlijk eind september 2017 een position paper aan te leveren.
Wij hebben met B&W van Weesp en met de raad gesproken over het feit dat wij op 7
november 2017 besluiten over het voortzetten of stoppen van de arhi-procedure en dat de raad
van Weesp zijn besluit twee dagen later neemt. Wij hebben om te beginnen aangegeven dat
het door de raad vastgestelde traject en de tot nu toe genomen stappen bij ons vertrouwen
wekken dat de raad op de vastgestelde datum tot een besluit komt.
Wij hebben met Weesp gedeeld dat wij op de volgende wijze het probleem op willen
lossen dat de besluiten van de raad en van ons college volgtijdelijk niet aansluiten.
Als de raad van Weesp op 9 november 2017 besluit met welke gemeente Weesp gaat
fuseren (eventueel eerst ambtelijk en later, op afzienbare termijn bestuurlijk) en per wanneer,
dan kan de provinciale arhi-procedure voor Weesp worden beëindigd en kan de gemeente
Weesp zelf de regie voeren over het fusieproces.

Wij zijn voornemens in ons besluit van 7 november 2017 over de arhi procedure voor Weesp
het voorbehoud te maken dat de raad van Weesp op 9 november 2017 inderdaad het besluit in
hierboven genoemde zin neemt, en dat wij, indien de raad dit besluit niet mocht nemen,
opnieuw voor Weesp de arhi-procedure zullen starten om tot een bestuurlijke fusie te komen.
Wijdemeren
Er moet een oplossing komen voor het lokale bestuurskrachtprobleem van Wijdemeren. De
gemeente Wijdemeren heeft na het bestuurskrachtonderzoek van Deloitte zelf nog een
onderzoek laten doen door Rijnconsult. De conclusies daarvan sluiten aan bij de conclusies
van Deloitte.
In het open overleg op 11 mei 2017 gaf de meerderheid van de raad aan de voorkeur te
geven aan zelfstandigheid, samenwerking zoeken met andere gemeenten op PIOFACH taken
en blijven van een uitvoeringsgemeente. Wij hebben daarop geantwoord dat een dergelijke
keuze geen oplossing biedt voor het geconstateerde lokale bestuurskrachtprobleem en dat
fusie dan onvermijdelijk zou zijn.
De raad van Wijdemeren besloot op 6 juli 2017 om € 800.000 uit de algemene
reserves te voteren om conform het advies van Rijnconsult de organisatie op orde te brengen.
De raad heeft geen standpunt bepaald over de door Rijnconsult geschetste toekomstscenario’s
voor de gemeente.
Wij zien thans de volgende opties voor de gemeente Wijdemeren.
Wijdemeren besluit vóór 7 november 2017 tot een bestuurlijke fusie met in ieder geval
Hilversum vóór 2023, en de nieuwe raad besluit vervolgens vóór 1 januari 2019 per wanneer
die fusie daadwerkelijk plaatsvindt. Mocht de nieuwe raad vóór 1 januari 2019 geen
fusiedatum bepalen, dan voeren wij de arhi-procedure voor Wijdemeren om tot een fusie te
komen.
Als de raad van Wijdemeren kiest voor zelfstandigheid en het zoeken van
samenwerking op PIOFACH taken met andere gemeenten, dan biedt dit geen oplossing voor
het lokale bestuurskrachtprobleem. Het voortzetten van de provinciale arhi-procedure om het
probleem op te lossen ligt dan in de rede.
Blaricum, Huizen en Laten
De raden van Laren, Blaricum en Huizen hebben naar aanleiding van de gevoerde open
overleggen een gezamenlijke zienswijze vastgesteld op resp. 28 juni, 4 en 13 juli 2017. Hierin
delen zij mee te werken aan een voorstel aan de provincie. De inzet is om als gemeenten
zelfstandig te blijven en gezamenlijk een stap te zetten om bij te dragen aan versterking van
de regionale bestuurskracht. Kern van het initiatief is het mandateren van wethouders om
namens Blaricum, Huizen en Laren te acteren op regionale dossiers. Hiervoor willen de
gemeenten een lichte gemeenschappelijke regeling in het leven roepen. De gemeente Eemnes
zou desgewenst ook kunnen deelnemen.
De raden spreken ook uit de ambtelijke samenwerking te willen verbreden en
versterken om de kwetsbaarheid ook in termen van dienstverlening en bedrijfsvoering te
verminderen. De raden van Blaricum en Laren hebben een motie aanvaard, waarin B&W
worden verzocht te streven naar één ambtelijke organisatie voor Huizen en de BEL.
De drie gemeenten vragen in hun zienswijze hoe wij aankijken tegen deze initiatieven.

Wij hebben in bestuurlijk overleg op 21 juli 2017 aan de burgemeesters van Blaricum,
Eemnes, Huizen en Laren meegedeeld dat een uitgewerkt voorstel (en als het mogelijk is ook
de raadsbesluiten) uiterlijk in de eerste week van oktober 2017 beschikbaar moet zijn om
betrokken te worden bij onze besluitvorming op 7 november 2017.
Het plan dient aan de volgende voorwaarden te voldoen om als serieus te worden beoordeeld:
- Het plan moet geloofwaardig en overtuigend zijn;
- Het beoogde model met de lichte gemeenschappelijke regeling zou operationeel moeten zijn
in 2018. De gemeenten willen met dit voorstel bijdragen aan het versterken van de regionale
bestuurskracht. De regeling zou daarom gepaard moeten gaan met een evaluatie na twee jaar
(begin 2021). De evaluatievraag zou dan (globaal) kunnen zijn: Werkt het model zoals in de
gemeenschappelijke regeling vastgelegd en levert dit een bijdrage aan het versterken van de
regionale bestuurskracht?
- Verder verwachten wij dat, indien uit de evaluatie blijkt dat het beoogde resultaat uitblijft en
het niet komt tot een versterkte regionale bestuurskracht, de gemeenten alsnog besluiten tot
een bestuurlijke fusie.
Wij verzoeken u deze brief ook ter kennis te brengen van uw gemeenteraad.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

5 oktober 2017
Stand van zaken gemeentelijke herindeling (samenvattend):
In 2016 is het Rapport van Deloitte (vergroten bestuurskracht Gooi en Vechtstreek)
verschenen met het advies om te komen tot maximaal drie gemeenten in Gooi en Vechtstreek
als opmaat naar later één gemeente. Veel rapporten en onderzoeken ging hieraan vooraf met
min of meer dezelfde conclusies over de noodzaak om de bestuurskracht te vergroten.
Provincie heeft op basis van dat rapport een ARHI-procedure gestart (Wet algemene regels
herindeling).
Uitgangspunt is te komen tot maximaal drie gemeenten op de middellange termijn
(stap naar één gemeente nog te weinig draagvlak). Start van het open overleg. Fase duurt 6
maanden en daarna herindelingsproces voortzetten door een herindelingsontwerp vast te
stellen of te beëindigen (als de gemeenten zelf overeenstemming bereiken over wie met wie
fuseert).
Start verkenning college Laren in de regio op basis van zienswijze van Laren
(zelfstandig blijven, administratieve taken bij een van de gemeenten, gemandateerde
regiowethouders wethouders en een regioraad).
April 2017
College van Laren concludeert dat er onvoldoende draagkracht is voor het voorgestelde
concept. Driestedenmodel vindt men ook geen oplossing, als provincie toch aan gedwongen
herindeling vasthoudt dan is alleen één gemeente Gooiland een oplossing voor de
geconstateerde problemen in de regio. Met een adequaat kernenbeleid. Bovendien snel
werken aan kwetsbaarheid van de BEL C. Meerderheid van de raad kan zich vinden in deze
visie.

Juni/juli 2017
Meerderheid van de Gemeenteraden van HBL dienen zienswijze in bij provincie: zelfstandig
blijven, ‘slanke (geen apart bestuur) gemeenschappelijke regeling waarbij namens de drie
gemeenten voor de regionale portefeuilles één wethouder optreedt met mandaat en met
behoud lokale autonomie. Bij verschillen moet wel doorgepakt kunnen worden. Geschillen
over een regiobesluit achteraf voorleggen aan een geschillenraad. Daarnaast versterking en
verbreding ambtelijke samenwerking (taken bij BEL C of Huizen). In een motie van de
coalitie is aangegeven dat op korte termijn één ambtelijke organisatie HBEL moet komen.
"Ze willen wethouders die de drie gemeenten vertegenwoordigen. Dan moet je iedere
beslissing door drie colleges laten nemen, waardoor het besluit verwatert. Bovendien komt
daardoor de raad op meer afstand te staan. Ook is het treffen van een langdurige
samenwerking in strijd met het regeerakkoord", aldus Van der Hoek.
13 September
Reactie provincie: uitgewerkt voorstel op basis van juni/juli voorstel van HBL moet eerste
week oktober beschikbaar zijn met als voorwaarden: plan moet geloofwaardig en overtuigend
zijn, model met lichte gemeenschappelijke regeling operationeel in 2018, evaluatie na twee
jaar. Als resultaat uitblijft alsnog bestuurlijke fusie.
3 oktober
De colleges HBL sturen de uitwerking van het plan van juni/juli 2017. De raad is over dit
definitieve plan niet geraadpleegd. Citaat brief van college naar provincie: ‘deze regeling is
door onze colleges vastgesteld, zonder dat reeds gelegenheid was voor de in artikel 1 Wet
Gemeenschappelijke regelingen bedoelde toestemming van de raden. De procedure van
toestemming van de gemeenteraden wordt zo spoedig mogelijk – na het besluit van de
provincie op 9 november- in gang gezet’.
Het plan dat door de colleges is ingediend, wijkt op essentiële punten af van het plan
dat in juni/juli door de meerderheid van de betrokken raden is ingediend.

7 november 2017
Bestluit GS omtrent vervolg Arhi procedure Gooi en Vechtstreek
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van bijgaande brieven van de gemeenten Weesp,
Hilversum, Huizen, Blaricum en Laren;
2. a. De provinciale arhi-procedure te verlengen voor de gemeenten
Weesp en Gooise Meren tot na het besluit van de raad van Weesp op 9 november
2017 en, indien de raad van Weesp besluit met welke gemeente Weesp gaat
fuseren (eventueel eerst ambtelijk en later, op afzienbare termijn bestuurlijk) en
per wanneer, de provinciale arhi- procedure voor Weesp en Gooise Meren te
beëindigen;

b. In het geval van een besluit van de raad van Weesp tot het houden van een
referendum de provinciale arhi-procedure voor de gemeenten Weesp en Gooise Meren
te verlengen tot na het raadsbesluit na afloop van het referendum en het voorbehoud te
maken dat, indien de raad niet in zijn eerste vergadering na het referendum besluit met
welke gemeente Weesp gaat fuseren (eventueel eerst ambtelijk en later, op afzienbare
termijn bestuurlijk) en per wanneer, de provinciale arhi- procedure wordt doorgezet;
3. De provinciale arhi-procedure voort te zetten voor de gemeenten Huize, Blaricum en
Laren en een herindelingsontwerp voor te bereiden voor een fusie van deze gemeenten
en de termijn hiervoor te verlengen tot 1 september 2018;
4. De provinciale arhi-procedure voort te zetten voor de gemeenten Wijdemeren en
Hilversum en een herindelingsontwerp voor te bereiden voor een fusie van deze
gemeenten en de termijn hiervoor te verlengen tot 1 september 2018;
5. a. Vast te houden aan de ontwikkeling van één gemeente Gooi en Vechtstreek;
b. de voortgang van dit proces te faciliteren en te bewaken.
6. De gemeenten in de Gooi en Vechtstreek, de Utrechtse gemeente
Eemnes, de provincie Utrecht, PS van Noord-Holland en het ministerie van BZK met brieven
te informeren.
Kader
Op basis van het vigerende provinciaal beleidskader 2013 ‘Bestuurskrachtige regio’s in
Noord-Holland’ en het coalitieakkoord ‘Ruimte voor groei’ 2015-2019 stelt de provincie zich
vooral op als partner van de gemeenten om van daaruit een verbindende, ondersteunende,
faciliterende, stimulerende en acterende rol te spelen. In beginsel is de provincie voorstander
van gemeentelijke samenwerking van onderop, tenzij bestuurlijke kwaliteit dan wel
verminderde bestuurskracht tot gevolg hebben dat de dienstverlening aan burgers of de
democratische legitimiteit onder druk komt te staan. Op dat moment kan dat provincie het
instrumentarium van de wet arhi inzetten. De provincie betracht evenwel grote zorgvuldigheid
in processen en zoekt zoveel mogelijk naar een optimaal draagvlak voor voorstellen gericht
op bestuurskrachtversterking en een robuuste regionale samenwerking.
Aanleiding
U heeft per brief d.d. 8 februari 2017 (kenmerk 305888/91 3347) kennis kunnen nemen van
ons besluit om op 7 februari 2017 de arhi procedure te starten, met als uitgangspunt om in de
Gooi en Vechtstreek te komen tot een bestuursmodel met maximaal drie gemeenten ter
versterking van de lokale en regionale bestuurskracht. Dit is in lijn met het advies van
Deloitte en in vervolg op de adviezen “Samenwerking Gooi en Vechtstreek” van Winsemius
(april 2013), “Gooi en Vechtstreek: regio met een plus!?” van Jansen en Te Grotenhuis (april
2014) en ons advies aan de minister van BZK (d.d. 23januari 2015) over de bestuurlijke
toekomst van de regio. Dit advies was een uitwerking voor de middellange termijn van ons
eerdere advies aan de minister van BZK (d.d. 8 november 2013) over de bestuurlijke
toekomst van de gemeenten Muiden en Weesp, ingebed in een lange termijn perspectief voor
de gehele regio Gooi en Vechtstreek. Het voorstel was om als lange termijn perspectief voor
de regio aan te houden dat er één gemeente Gooi en Vechtstreek wordt gevormd, danwel een
gemeente Gooi en een gemeente Vechtstreek. Met de constatering dat er om daar te komen
voor de middellange termijn een tussenstap nodig was. Deze arhi-procedure had tot doel om
deze tussenstap te zetten.

Visie op lange termijn: één gemeente Gooi en Vechtstreek
De huidige stappen om tot versterking van de lokale en regionale bestuurskracht te komen
zijn noodzakelijk, maar ze zijn geen eindpunt. Wij houden vast aan ons lange termijn
perspectief. Wij blijven van mening dat de vorming van één gemeente Gooi en Vecht op
termijn een solide en robuuste oplossing is voor de bestuurskrachtproblemen op lokaal en
regionaal niveau. In het onderzoek van Deloitte en in de tussenbalans, die we opmaakten na
de fase van open overleg, was de conclusie dat er onvoldoende draagvlak bestond om de stap
naar één gemeente te maken. In de negen maanden sinds de start van de arhi procedure is de
steun voor dit perspectief aantoonbaar gegroeid in de raden. Dat is een positieve
ontwikkeling. Wij willen gemeenten die vanuit dit perspectief willen fuseren ondersteunen.
Wij rekenen het tot onze verantwoordelijkheid om de voortgang in het proces om één
gemeente te vormen te faciliteren en te bewaken.
Open overleg
In de fase van open overleg tot 7 augustus 2017 hebben wij gesproken met de colleges van
B&W en met de raden van alle gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. Wij hebben ook met het
college van B&W van de Utrechtse gemeente Eemnes gesproken. De vastgestelde verslagen
van deze open overleggen zijn op de provinciale website1 geplaatst.
Doel van het open overleg was het toelichten van ons voornemen om te komen tot maximaal
drie gemeenten ter versterking van de lokale en regionale bestuurskracht en het verzamelen
van reacties, visies, wensen en ideeën vanuit de gemeenten. In het open overleg hebben wij
ook de ruimte voor gemeenten om zelfstandig te handelen toegelicht, die er in ons voornemen
zit. Deze ruimte betrof de samenstelling van de drie beoogde gemeenten en het tijdpad. Die
samenstelling hoefde niet gelijk te zijn aan de in januari 2015 aan de minister van BZK
geadviseerde combinaties Weesp/Wijdemeren/Hilversum, Huizen/Blaricum/Eemnes/Laren
(BEL) en Gooise Meren (Bussum, Muiden en Naarden). Een andere combinatie was
toegestaan, als er een volwaardig alternatief ontstond en er geen restproblematiek zou
overblijven.
Het rapport van Deloitte noemt als uiterste termijn voor herindeling 2023 met een termijn
voor de gemeenten tot medio 2019 om tot overeenstemming te komen. Wij hebben het advies
van Deloitte niet in deze vorm overgenomen. In ons standpunt van 7 februari 2017 over de
aanbevelingen van het bestuurskrachtonderzoek van Deloitte is geen concreet jaartal voor
bestuurlijke fusie vastgelegd. Gemeenten konden besluiten tot fusie op een bepaalde termijn
en dit plan aan de bevolking voorleggen en partijen konden hun standpunt erover desgewenst
inzet van de verkiezingen laten zijn. De termijn, waarop de bestuurlijke fusie plaatsvindt,
moest reëel zijn.
Tussenbalans
Op 12 september 2017 is een tussenbalans opgemaakt van de met de gemeenten gevoerde
open overleggen en ontvangen reacties en voorstellen. U heeft daarover onze brief van 13
september 2017, kenmerk 305888/97581 6 ontvangen, waarin onder meer is meegegeven aan
welke voorwaarden eventuele voorstellen moesten voldoen om te kunnen worden betrokken
bij onze besluitvorming van 7 november 2017 over het vervolg van de arhi-procedure.

Weesp
De raad van Weesp heeft een traject vastgesteld om op 9 november 2017 een besluit te
nemen over de bestuurlijke toekomst om het lokale bestuurskrachtprobleem op te lossen. De
gemeenten Amsterdam en Gooise Meren hebben laten weten dat ze een ambtelijke fusie
gevolgd door een bestuurlijke fusie met Weesp reëel achten. Gooise Meren noemt daarbij
2022 als datum voor bestuurlijke fusie. Amsterdam laat de datum aan Weesp. Beide
gemeenten hebben in september 2017 op verzoek van Weesp een position paper aangeleverd.
Wij hebben met B&W van Weesp en met de raad gesproken over het feit dat het besluit van
GS op 7 november 2017 genomen zou worden en dat de raad van Weesp zijn besluit twee
dagen later neemt. Allereerst is aangegeven dat het door de raad vastgestelde traject en de tot
nu toe genomen stappen bij ons het vertrouwen wekken dat de raad op de vastgestelde datum
tot een besluit komt.
Met onze brief van 13 september 2017 is uiteengezet, dat wij op de volgende wijze het
probleem op willen lossen, dat de besluiten van de raad en van ons college volgtijdelijk niet
aansluiten. Als de raad van Weesp op 9 november 2017 besluit met welke gemeente Weesp
gaat fuseren (eventueel eerst ambtelijk en later, op afzienbare termijn bestuurlijk) en per
wanneer, dan kan de provinciale arhi-procedure voor Weesp worden beëindigd en kan de
gemeente Weesp zelf de regie voeren over het fusieproces. Het college van B&W van Weesp
heeft op 10 oktober 2017 het raadsvoorstel vastgesteld voor de besluitvorming in de raad van
9 november 2017. Wij gaan er dan ook van uit dat de raad op de genoemde datum een besluit
neemt.
Wij berichten u daarom dat wij op 7 november 2017 hebben besloten de provinciale
arhi-procedure te verlengen voor de gemeenten Weesp en Gooise Meren tot na het besluit van
de raad van Weesp op 9 november 2017 en indien de raad van Weesp besluit met welke
gemeente Weesp gaat fuseren (eventueel eerst ambtelijk en later, op afzienbare termijn
bestuurlijk) en per wanneer, de provinciale arhi-procedure voor Weesp en Gooise Meren te
beëindigen.
Referendum
De raad van Weesp heeft op 6 november 2017 een referendumverzoek ontvangen en zal
mogelijk op 9 november aanstaande besluiten tot het houden van een raadgevend referendum.
Het voor 9 november 2017 geplande besluit over de bestuurlijke toekomst zal de raad dan
nemen in de eerste vergadering na het referendum. Dit zal vermoedelijk in februari of maart
2018 zijn.
Wij hebben het college van B&W van Weesp in onze brief van 6 oktober 2017
geïnformeerd over de mogelijke gevolgen van een referendum in Weesp voor onze
besluitvorming over de arhi-procedure.
Wij berichten u daarom dat wij op 7 november 2017 hebben beslotende provinciale
arhi-procedure voor de gemeenten Weesp en Gooise Meren te verlengen tot na het
raadsbesluit na afloop van het referendum, in het geval de raad van Weesp besluit tot het
houden van een referendum, en het voorbehoud te maken dat, indien de raad niet in zijn eerste
vergadering na het referendum besluit met welke gemeente Weesp gaat fuseren (eventueel
eerst ambtelijk en later, op afzienbare termijn bestuurlijk) en per wanneer, de provinciale arhiprocedure wordt doorgezet.

Wijdemeren
Er moet een oplossing komen voor het lokale bestuurskrachtprobleem van Wijdemeren. De
gemeente Wijdemeren heeft na het bestuurskrachtonderzoek van Deloitte zelf nog een
onderzoek laten doen door Rijnconsult. De conclusies daarvan sluiten aan bij de conclusies
van Deloitte. In onze brief van 13 september 2017 markeerden wij de volgende opties voor de
gemeente Wijdemeren.
• Wijdemeren besluit vóór 7 november 2017 tot een bestuurlijke fusie met in ieder geval
Hilversum vóór 2023, en de nieuwe raad besluit vervolgens vóór 1 januari 2019 per
wanneer die fusie daadwerkelijk plaatsvindt. Mocht de nieuwe raad vóór 1 januari
2019 geen fusiedatum bepalen, dan voeren wij de arhi procedure voor Wijdemeren om
tot een fusie te komen.
• Als de raad van Wijdemeren kiest voor zelfstandigheid en het zoeken van
samenwerking op PIOFACH taken met andere gemeenten, dan biedt dit geen
oplossing voor het lokale bestuurskrachtprobleem. Het voortzetten van de provinciale
arhi-procedure om het probleem op te lossen ligt dan in de rede.
De raad van Wijdemeren heeft op 2 november 2017 een motie aangenomen, waarbij is
besloten op een zo kort mogelijke termijn te komen tot een ambtelijke fusie met Hilversum en
Gooise Meren en de ambtelijke fusie in stand te houden tot een bestuurlijke fusie waarbij de
regiogemeenten opgaan in één gemeente Gooi en Vechtstreek. Een tweede aangenomen motie
spreekt uit dat de gemeenteraad van Wijdemeren de komst van één gemeente in de Gooi en
Vechtstreek als de toekomstrichting voor de regio Gooi en Vechtstreek ziet.
Wij waarderen het als positief dat de moties laten zien dat het besef bij de raad is
gegroeid dat Wijdemeren niet langer zelfstandig kan functioneren en fusie noodzakelijk is.
levens dat men aangeeft die toekomst te zien in een gemeente Gooi en Vechtstreek op de
langere termijn. Dit sluit aan bij de visie van GS op langere termijn, maar gaat voorbij aan de
urgentie van de lokale problematiek op dit moment en daarmee de noodzaak van een fusie op
korte termijn.
Wijdemeren heeft daarmee niet voldaan aan de voorwaarden, die wij hebben gesteld in
de brief van 1 3 september 2017. De raad heeft namelijk niet besloten tot een bestuurlijke
fusie met in ieder geval Hilversum vóór 2023 (en de nieuwe raad vóór 1 januari 2019 de
daadwerkelijke fusiedatum laten bepalen).
In het open overleg op 11 mei 2017 gaf de meerderheid van de raad aan de voorkeur te
geven aan zelfstandigheid, samenwerking zoeken met andere gemeenten op PIOFACH taken
en blijven van een uitvoeringsgemeente. Wij hebben daarop geantwoord dat een dergelijke
keuze geen oplossing biedt voor het geconstateerde lokale bestuurskrachtprobleem en dat
fusie dan onvermijdelijk zou zijn.
De raad van Wijdemeren besloot op 6 juli 2017 om € 800.000 uit de algemene
reserves te voteren om conform het advies van Rijnconsult de organisatie op orde te brengen.
De raad heeft toen geen standpunt bepaald over de door Rijnconsult geschetste
toekomstscenario’s voor de gemeente.
Wij zijn van mening dat de keuze van de raad van 2 november 2017 voor ambtelijke
fusie met Hilversum en Gooise Meren geen zicht geeft op een solide oplossing van de al
langer bestaande bestuurskrachtproblemen van Wijdemeren. Er is niet onderzocht of
Hilversum en Gooise Meren bereid zijn tot ambtelijke fusie en evenmin of de gemeenten dit
willen onder de voorwaarde dat bestuurlijke fusie pas plaatsvindt bij een opgaan van alle
gemeenten in de regio in één gemeente Gooi en Vecht. Wijdemeren heeft het tijdstip van
bestuurlijke fusie bovendien onbepaald gelaten.

Wij delen u daarom mee dat wij op 7 november 2017 hebben besloten de provinciale arhiprocedure voort te zetten voor de gemeenten Wijdemeren en Hilversum en een
herindelingsontwerp te gaan voorbereiden voor een fusie van deze gemeenten en de termijn
hiervoor te verlengen tot 1 september 201 8. Wij zien als eerst haalbare fusiedatum 1 januari
2021.
Blaricum, Huizen en Laren
In onze brief van 13 september 2017 aan de gemeenten Blaricum, Eemnes, Huizen en Laren
staat dat een uitgewerkt voorstel (en als het mogelijk is ook de raadsbesluiten) om de
regionale bestuurskracht te verbeteren uiterlijk in de eerste week van oktober 2017
beschikbaar moest zijn om betrokken te worden bij onze besluitvorming op 7 november 2017.
Wij gaven daarbij aan dat het plan in ieder geval aan de volgende voorwaarden dient te
voldoen om als serieus te worden beoordeeld:
• het plan moet geloofwaardig en overtuigend zijn;
• het beoogde model met de lichte gemeenschappelijke regeling zou operationeel
moeten zijn in 2018;
• de gemeenten willen met dit voorstel bijdragen aan het versterken van de regionale
bestuurskracht. De regeling zou daarom gepaard moeten gaan met een evaluatie na
twee jaar (begin 2021). De evaluatievraag zou dan (globaal) kunnen zijn: Werkt het
model zoals in de gemeenschappelijke regeling vastgelegd en levert dit een bijdrage
aan het versterken van de regionale bestuurskracht?
Verder spraken wij uit dat wij verwachtten dat, indien uit de evaluatie zou blijken dat het
beoogde resultaat uitbleef en het niet kwam tot een versterkte regionale bestuurskracht, de
gemeenten alsnog zouden besluiten tot een bestuurlijke fusie.
Wij zijn de arhi-procedure gestart met de inzet om tot maximaal drie gemeenten te
komen in de Gooi en Vechtstreek. Daarbij is ruimte geboden aan de gemeenten om met
alternatieven te komen. Deze ruimte betrof de samenstelling van de drie beoogde gemeenten
en het tijdpad, zoals wij eerder in deze brief toelichtten.
Wij constateren dat Huizen, Blaricum en Laren niet in lijn met ons voorstel tot
besluiten tot bestuurlijke fusie in welke combinatie dan ook zijn gekomen. Huizen, Blaricum
en Laten hebben ervoor gekozen om een extra langjarige regeling op grond van de Wet
gemeenschappelijke regelingen toe te willen voegen in een regionaal verband, waar het aan
voldoende regionale bestuurskracht ontbreekt.
Wij hebben de voorgestelde regeling beoordeeld en zijn tot de volgende afweging
gekomen. Wij vinden het instellen van een extra meervoudige centrumgemeente regeling niet
bijdragen aan de democratische legitimiteit en besluitvorming. Het plaatst de raden van de
gemeenten o.a. vanwege de mandatering, meer op afstand door een beperkte(re) invloed op
vijf belangrijke regionale thema’s (Milieu en duurzaamheid, Ruimte en mobiliteit, Economie
en innovatie, Cultuur, recreatie en toerisme en Sociaal domein), waarbij het vaststellen van
een gezamenlijk standpunt per definitie leidt tot minder zelfstandige besluitvorming.

Wij beoordelen de voorgestelde regeling daarom niet als overtuigend of geloofwaardig. Wij
vinden het een betere oplossing om de regionale bestuurskracht te versterken door tot fusie te
komen van lokaal bestuurskrachtige gemeenten met gemeenten, waar de bestuurskracht
onvoldoende is of onder druk staat. In dit verband wijzen we erop dat het onderzoek van
Deloitte in 2016 liet zien dat Blaricum en Laren in beduidende mate afhankelijk zijn van
gemeenschappelijke regelingen en dat de lokale bestuurskracht van Blaricum en Laren als
voldoende kon worden beoordeeld, maar met als blijvend aandachtspunt de BEL-constructie
en de relatief beperkte schaal.
Wij constateren tenslotte dat het voorstel om nog een extra regeling in te stellen niet in
lijn is met het recente regeerakkoord. Het regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” zegt
onder andere over gemeentelijke herindeling: “Een proces van herindeling is gewenst voor
gemeenten die langjarig en in hoge mate afhankelijk zijn van gemeenschappelijke regelingen
voor essentiële taken. Het is dan aan de provincie de herindelingsprocedure op basis van de
Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) te starten.”
Wij berichten u daarom dat wij op 7 november 2017 hebben besloten de provinciale
arhi-procedure voort te zetten voor de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren en een
herindelingsontwerp voor te bereiden voor een fusie van deze gemeenten en de termijn
hiervoor te verlengen tot 1 september 2018. Wij zien als eerst haalbare fusiedatum 1 januari
2021.

20 november 2017
Brief college Laren aan GS Noord-Holland
Onderwerp: ARHI-procedure
Geachte Gedputeerde Staten,
8 november 2017 ontvingen wij uw brief omtrent de ARHI-procedure in de regio Gooi- en
Vechtstreek. In deze brief spreekt u het voornemen uit om onder andere de gemeenten Laren,
Blaricum en Huizen te fuseren. Voor zover wij kunnen beoordleen is dit geen besluit in de zin
van artikel 8 lid 2 van de wet ARHI aangezien u de termijn voor het nemen van dit besluit,
zonder enige motivering, heeft verlengd tot 1 september 2018.
De gemeenteraad heeft uw schrijven behandeld in de gemeenteraad van 9 november
2017. In deze vergadering is ruimschoots stil gestaan bij de inhoud van de brief en de
onderbouwing van uw voorgenomen besluit per 1 september 2018. De gemeenteraad heeft in
meerderheid een motie aangenomen waarin wordt vastgesteld dat de gemeenteraad niet
overtuigd is dat uw voorgenomen besluit het beste voor de bestuurlijke toekomst van Laren is
en dat het uw voorgenomen besluit aan een deugdelijke onderbouwing ontbreekt. Daarnaast
zijn er veel juridische en procedurele vragen gerezen tijdens de behandeling.
De gemeenteraad heeft daarom het college verzocht de juridische, procedurele en
inhoudelijke vragen te inventariseren die zijn gerezen door uw voorgenomen besluit en deze
onafhankelijk te laten toetsen en beoordelen. De resultaten van deze inventarisatie worden
dan voorgelegd aan de gemeenteraad alvorens deze eventueel door te geleiden aan
Gedeputeerde Staten.
Het leek ons goed u hiervan op de hoogte te stellen.

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders
G. Kolhorn
Gemeentesecretaris

drs. R. Kruisinga
Burgemeester

14 december 2017
Het college stuurt de geïnventariseerde vragen naar Gedeputeerde Staten, met daarbij de
volgende opmerking: “De onafhankelijke toetsing en beoordeling verwachten wij begin
januari te kunnen uitvoeren. We zullen de uitkomsten van deze toetsing voorleggen aan de
gemeenteraad. Aan deze uitkomsten voegen wij ook een zienswijze op uw besluit, die
congruent is aan de eerdere zienswijze van de gemeenteraad. Het voorlopig standpunt
inclusief de summiere onderbouwing van Gedeputeerde Staten dat een bestuurlijke fusie
noodzakelijk is, wordt niet gedeeld. Deze zienswijze ontvangt u na de behandeling in de
gemeenteraad van januari op 31 januari 2018.”

16 januari 2018
Brief van GS Noord-Holland aan het college van Laren

16 januari 2018
Brief van het college Laren aan GS Noord-Holland
Onderwerp: verzoek om informatie, resp. een Wob verzoek
Geachte Gedeputeerde Staten,
Bij brief van 8 november 2017 ontvingen wij uw bericht over de Ahri-procedure in de regio
Gooi- en Vechtstreek. In deze brief spreekt u het voornemen uit om onder andere de
gemeenten Laren, Blaricum en Huizen te doen fuseren. Wij hebben eerder geconstateerd dat u
de termijn van artikel 8, lid 2 van de Wet ARHI voor het nemen van dit besluit en het
opstellen van een herindelingsadvies heeft verlengd tot 1 september 2018. Ook blijkt uw
besluit niet open te staan voor bezwaar of beroep omdat het geen besluit in de zin van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb) betreft.

De gemeenteraad heeft uw brief behandeld in zijn vergadering van 9 november 2017.
Met onze brief van 20 november 2017 hebben wij u geïnformeerd over de gevoelens en
ontvangst van uw brief c.q. besluit tot verlenging. De gemeenteraad heeft ons college
verzocht de juridische, procedurele en inhoudelijke wagen te inventariseren die zijn gerezen
door uw voorgenomen besluit en deze onafhankelijk te laten toetsen en beoordelen. De
resultaten van deze inventarisatie hebben wij per brief aan u gezonden op 14 december 2017.
Wij zijn inmiddels begonnen aan deze onafhankelijke toetsing en beoordeling en hebben naar
aanleiding van deze verkenning nog een aanvullend (collegiaal) verzoek. Wij, het college van
B&W van de gemeente Laren, verzoeken u, Gedeputeerde Staten van de provincie NoordHolland, ons alle informatie/documenten te verstrekken, ook de onderliggende documenten,
die zijn bedoeld (geweest) voor er/of ingebracht in de vergadering van Gedeputeerde Staten
van 7 november 2017 ten behoeve van de behandeling van het onderwerp inzake Arhiprocedure Gooi- en Vechtstreek, agendapunt 6: Vervolg Arhi-procedure Gooi en Vechtstreek.
Wij doelen hier op de geagendeerde stukken en niet de geamendeerde stukken NA
behandeling in de vergadering van 7 november 2017.
Voor het college van Laren staat transparantie van besluitvorming voorop en al
helemaal bij een procedure met een mogelijk grote impact voor de gemeente Laren en haar
burgers. Wij hebben kennisgenomen van uw afwijzing van het Wob-verzoek om informatie
dat is gedaan door de vereniging Larens Behoud.
Wij achten de hierbij gewaagde informatie van belang om goed te kunnen begrijpen
op welke gronden u tot uw besluit bent gekomen. Wij hopen natuurlijk dat u het met ons eens
bent dat een onderling verzoek tussen bestuursorganen zoals provincie en gemeente
gehonoreerd dient te worden, maar voegen hier wel aan toe dat u dit verzoek, indien u dit
onverhoopt niet honoreert, in dat geval dient op te vatten als een verzoek in het kader van de
Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Wij zullen de uitkomsten van onze juridische toetsing delen met de gemeenteraad op
31 januari 2018. Aan deze uitkomsten voegen wij ook een zienswijze toe op uw besluit, die
congruent is aan de eerdere zienswijze van de gemeenteraad. Het voorlopig standpunt
inclusief de summiere onderbouwing van uw college dat een fusie noodzakelijk is, wordt niet
gedeeld.
Gezien de korte termijn verwachten wij binnen tien dagen na datum van deze brief de
door ons gevraagde stukken, mede in verband met de raadsvergadering van 31 januari
aanstaande.
Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders
G. Kolhorn
gemeentesecretaris

mw drs. R. Kruisinga
burgemeester

17 januari 2018
Brief van het college Laren aan het college van Blaricum en Huizen
Onderwerp: gemeenschappelijke regeling HBL
Geachte collega's
Begin oktober hebben de colleges en raden van Blaricum, Huizen en Laren de lichte
gemeenschappelijke regeling vastgesteld en opgestuurd richting Gedeputeerde Staten. Op 8
november jl. hebben wij een voorlopig standpunt ontvangen van Gedeputeerde Staten inzake
de herindeling. Dit voorlopig standpunt heeft de verdere uitwerking van de lichte GR
opgehouden.
Het college van Laren stelt zich, zoals op verschillende momenten duidelijk aangegeven, op
het standpunt dat Laren voldoende bestuurskrachtbezit om haar zelfstandigheid niet op te
geven, daarbij mede gesteund door de rapportages die hierover zijn geschreven, zoals het door
Deloitte opgestelde rapport.
Om de regionale slagkracht te versterken denken wij dat het juist is de lichte GR zoals
vastgesteld op korte termijn verder uit te werken en te operationaliseren.
Wij denken daarbij aan een formele start per 1 maart 2018 of 1 april 2018. Eerder
werd uitgegaan van 1 februari 2018. Wij schatten echter in, dat door bovengenoemde
omstandigheid, deze datum niet meer haalbaar is.
Wij verzoeken jullie dan ook om samen met ons te overleggen hoe wij binnen korte
termijn de lichte GR vorm kunnen geven.

Wij vernemen graag van jullie.
Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders
G. Kolhorn
gemeentesecretaris

mw drs. R. Kruisinga
burgemeester

19 januari 2018
Brief fracties HBL aan GS Noord-Holland
Gemeenschappelijke Regeling Huizen, Blaricum en Laren
Geacht college van Gedeputeerde Staten,
In uw schrijven van 8 november 2017 spreekt u het voornemen uit om onder andere de
gemeenten Laren, Blaricum en Huizen te fuseren tot één gemeente. Zoals u weet hebben wij,
de ondertekenaars van deze brief, grote moeite met uw voornemen.

Huizen, Laren en Blaricum zijn alle drie bestuurskrachtige gemeenten gebleken en
hebben een solide financiële basis. Daarnaast hebben zij een bereidheid tot samenwerking op
HBL – niveau (en Eemnes) en binnen de regio Gooi- en Vechtstreek uitgesproken.
Huizen, Laren en Blaricum hebben daarnaast duidelijk in de fase van open overleg
aangegeven zelfstandig te willen blijven en hiervoor ruim voldoende argumentatie
aangeleverd. Argumentatie om zelfstandig te kunnen blijven, maar ook argumentatie die de
logica van de vorming van drie gemeenten in de regio betwist. Wij zullen die argumentatie
hier niet nogmaals herhalen.
Wij zijn ervan overtuigd dat de democratische betrokkenheid van onze inwoners
gebaat bij is bij een bestuur nabij en niet bij een bestuur op afstand, dat gemeenten een
logische overlap hebben met hun gemeenschap. Zeker wanneer er geen acute aanleiding is
voor het opgeven van die congruentie.
Omdat wij geloven dat de regionale bestuurskracht, zelfs met de recente resultaten van
de verbeterde regionale samenwerking, zoals de aankoop van Crailo, afronding MIRTAmsterdam Oost, de Regionale Samenwerking Agenda, Sociaal Domein en HOV, nog sterker
kan, hebben Laren, Blaricum en Huizen een lichte gemeenschappelijke regeling ingebracht.
Deze regeling voldoet aan de gestelde voorwaarden van de gedeputeerde en het betreft binnen
de wettelijke mogelijkheden het maximaal haalbare.
Het is daarnaast een goede mix tussen lokale en regionale belangenbehartiging. Het zou,
kortom, de slagkracht van de drie gemeenten in de regio versterken als ware het één gemeente
maar dan zonder bestuurlijke fusie. Belangrijker nog: dit voorstel heeft draagvlak. Het nu
voorgestelde voorgenomen besluit tot herindeling heeft dat uitdrukkelijk niet.
In uw schrijven van 13 september hebben wij een constructieve houding waargenomen
ten opzichte van onze voorgestelde richting, die wij hebben opgesteld tezamen met de
onderzoekers van Deloitte, die immers bekend waren met de situatie in het Gooi .Wij zijn dan
ook zeer teleurgesteld over de afwijzing van deze regeling en met name de summiere
onderbouwing die daarbij is gevoegd. Wij vinden dat deze houding en summiere argumentatie
niet blijk geeft van een daadwerkelijk overleg op gelijk niveau maar eerder van een top-down
benadering die wij zeer betreuren. Wij zijn bestuurskrachtige gemeenten die tezamen, in
afstemming met de gedeputeerde, een model hebben uitgewerkt om vervolgens te moeten
vernemen dat een GR op basis van een nieuw regeerakkoord überhaupt niet tot de
mogelijkheden zou behoren. De provincie geeft daarbij blijk elk argument te willen
aangrijpen om de door hen, en niemand anders, gewenste fusie door te voeren. In geen van de
gemeenteraden van Huizen, Laren of Blaricum bestaat een meerderheid voor fusie. Hetgeen
duidelijk naar voren is gekomen in het open overleg. Het verwondert en betreurt ons dan ook
zeer dat juist deze variant nu wordt voorgesteld door de provincie.
Aanvullend betreuren wij het dat juist in deze, ook voor ambtenaren, onzekere fase de
voorgestelde verregaande samenwerking in de lichte GR nu wordt verlamd door de uitstel van
het besluit van Gedeputeerde Staten. Ons voorstel was een operationele GR per februari 2018.
Dat is door de voorgenomen besluitvorming van Gedeputeerde Staten helaas tot een halt
geroepen.
Omdat u de komende maanden aan de slag zult gaan met een herindelingsontwerp leek
het ons goed u nogmaals in heldere bewoordingen ons standpunt over te brengen zodat u bij
dit bij de finale overweging van uw besluit kunt betrekken.

Hoogachtend,
- VVD-fractie Huizen: mevrouw J.H. (Jessica) Prins;
- CDA-fractie Huizen: de heer G. (Bert) Rebel;
- Fractie D66 Huizen: de heer P (Paul) Lekkerkerker
- Fractie Dorpsbelangen Huizen: mevrouw M.K. (Marian) Rebel;
- Fractie ChristenUnie Huizen: de heer W. (Wessel) Doorn;
- Fractie Leefbaar Huizen: de heer R.W. (Rik) de Bruijn;
- SGP-fractie Huizen: de heer R.J.C. (Rob) Bource.
- Fractie Hart voor Blaricum: mevrouw C. (Carien) Bölger-Schoenmaker
- Fractie De Blaricumse Partij: mevrouw G.R. (Bea) Kukupessy
- Fractie CDA Blaricum: de heer G.C. (Gerard) Knoop
- Fractie Democratisch Alternatief Blaricum: de heer R. (Rob) Bruintjes
- Lijst van den Broek: de heer R.E. van den Broek
- Fractie Larens Behoud: de heer P.A.M. (Peter) Calis
- VVD Fractie Laren: de heer B.C. (Bart) de Nie
- Fractie Liberaal Laren: mevrouw J (Jacqueline) Timmerman – Hamers
- CDA Laren: mevrouw M.S.M. (Maria) Klingenberg- Klinkhamer
- Fractie PvdA Laren: de heer C.P.P.A. (Chris) Bogaers

