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Bestuurlijke ontwikkeling Gooi en Vechtstreek

Geacht College,
Uw advies van 23 januari 2015 over de bestuurlijke ontwikkeling van Gooi en Vechtstreek aan de
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is voor ons aanleiding onze bestuurlijke
intenties bij dit onderwerp nog eens helder te verwoorden. Wij menen dat het voor alle bestuurlijk
betrokkenen goed is te weten wat van de raad van Hilversum verwacht kan worden – en wat niet.
Wij willen bijdragen aan een bestuurskrachtige regio Gooi en Vechtstreek waarbij wij ons primair
richten op versterking van de bestuurskracht door intensivering van de samenwerking.
Oja?? Op geen enkel terrein een specifieke
Daarvoor zijn vier wegen beschikbaar.
samenwerking met alleen Wijdemeren.
Alles is in G&V-verband

Allereerst zoeken en versterken we waar mogelijk de bilaterale samenwerking. Dit is op dit moment
met name met Wijdemeren, waarmee op veel terreinen de samenwerking intensief is. Op bilateraal
niveau is er verder contact met Eemnes, Laren en Blaricum over intensivering van de relaties door
uitwisseling van kennis en capaciteit. Wij staan open voor versterkte samenwerking met elke
gemeente die dat wil.
Hiernaast nemen wij niet alleen actief deel aan alle lopende regionale samenwerkingen binnen Gooi en
Vechtstreek (zoals met name in het sociaal domein) maar dragen wij ook van harte bij aan het tot stand
komen van een regionale samenwerkingsagenda. Sturen met een gezamenlijke agenda is een zeer
wenselijke ontwikkeling die zal bijdragen aan versterking van de gemeenschappelijke bestuurskracht
van de gemeenten in onze regio. Het kan daarbij gaan om gezamenlijke belangenbehartiging, om
versterkte regie of om efficiënte dienstverlening.
De raad van Hilversum heeft een zeer actieve rol bij de ontwikkeling van de regionale
samenwerkingsagenda. Van de raad is het initiatief uitgegaan om uit iedere raad in de regio
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Ook bij deze gemeente kan de burger niet zien welk voordeel de
samenwerking / 1 gemeente Gooi& Vechtstreek zal opleveren. Een
bestuurskrachtmeting kan nog enig cijfermatig fundament laten
zien. Maar zelfs dat nut wordt door Hilversum niet onderkend.

zogenoemde ‘ambassadeurs’ aan te stellen, waardoor ook de raden meer onderlinge uitwisseling en
samenhang kennen.
Ten derde hebben wij (op eigen kosten) ambtelijke capaciteit en uitvoeringsgeld ter beschikking
gesteld voor een versterking van de gezamenlijke belangenbehartiging (met name economie richting
MRA, PRES, CLICK, provincie, noordvleugel, ministerie, Europa) en voor de versterking van de
regiefunctie (Floriade, cultuur) in de regio.
Ten vierde optimaliseren we de uitvoering van de ons van rijkswege opgedragen taken als
centrumgemeente door goed overleg met alle regiogemeenten. Met betrekking tot dit laatste hebben
wij eerder aangegeven graag ook van u te horen op welke wijze wij onze centrumfunctie beter kunnen
invullen. Wij hopen nog steeds op een inhoudelijke ondersteuning uwerzijds ten aanzien van de
invulling van de centrumfunctie.

Ook in Hilversum nut en noodzaak niet onderbouwd

Naast deze vier vormen van samenwerking speelt op termijn de versterking van de bestuurskracht door
herindeling. Het vervolg van het gezamenlijk traject van gemeenten en provincie is mede afhankelijk
van de door u voorgestelde bestuurskrachtmeting medio 2016. Over het nut van onze deelname aan
deze meting willen wij graag met u nader van gedachten wisselen. Vooralsnog zien wij dat
onvoldoende. Op het punt van herindeling is onze opvatting immers al dat het wenselijk is dat er –
uiteindelijk – één gemeente in Gooi en Vechtstreek wordt gevormd.
Overigens vinden wij het zeer belangrijk aan te geven dat wij in Hilversum naast de gedachten over
bestuurskracht en ‘opschalen’ evenveel aandacht willen hebben voor buurten en kernen en dus voor
‘afschalen’. Daar zijn wij actief mee bezig. Wij zijn ervan overtuigd dat onderscheid gemaakt moet
worden tussen reguliere gemeentelijke taken (‘going concern’) en die onderwerpen die direct raken
aan identiteit en het voorzieningenniveau op de schaal van buurt en dorp. Door een betere wijk- en
buurtsturing op met name dat laatste te realiseren verwachten wij dat ook een ‘opgeschaalde’
gemeente even goed of misschien zelfs beter in staat is ‘afgeschaalde’ taken aansprekend in buurten en
dorpen te behartigen.
Uit onze opvatting volgt dat wij – indien wij door een of meer gemeenten dan wel door uw college
daartoe worden uitgenodigd – aan elke herindeling zullen meewerken die aan het realiseren daarvan
bijdraagt. Dat betekent dat als Wijdemeren een herindeling zou wensen vanuit de gedachte dat de dan
te vormen fusiegemeente uiteindelijk zal doorgroeien naar een grotere schaal binnen Gooi en
Vechtstreek, wij daaraan zullen meewerken. Mochten een of wellicht meer andere gemeenten zich
daar dan bij willen aansluiten, dan zullen wij dat met enthousiasme tegemoet treden.
Wij zetten ons actief in om het gesprek met Weesp op de juiste toon te voeren en zouden het positief
vinden als dat zou leiden tot een aansluiting van Weesp op de intensieve samenwerking met
Wijdemeren. De toekomst van Weesp kan wat Hilversum betreft ook buiten de regio Gooi en
Vechtstreek liggen. Dit vraagt nog om een gedegen afweging, allereerst echter op basis van de
opvattingen hierover van Weesp zelf.
aha, "de juiste toon"

De gemeenteraad van Hilversum,
de griffier,

de voorzitter,

A.E.M. Randsdorp, a.i.

P.I. Broertjes

Fuseren met wie
maakt Hilversum dus
niet uit als ze maar
gebied...waarover Hilversum ooit
groter worden "..het
de scepter zal zwaaien.." Uitspraak
Burgemeester Hilversum Pieter
Broertjes Gooi&Eemlander 15/4/15

En laten de burgers van Wijdemeren
nu helemaal GEEN FUSIE willen met
Hilversum. TIjdens 4 dorpsavonden
is dit geluid luid en duidelijk
verkondigd door honderden
burgers!!!

DUS:
ALS Wijdemeren samen
wil met Hilversum....
Wijdemeren zich
daarmee ook direct
committeert aan een
uiteindelijke doorgroei
naar Gooistad !!!!!

