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Betreft: Vervolg bestuurskrachtonderzoek Gooi en Vechtstreek
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Wij zenden u hierbij, zoals in het bestuurlijk overleg van 9 maart 2016
afgesproken, een aanpassing van de procedure, planning en

uw kenmerk

onderzoeksvragen van het bestuurskrachtonderzoek Gooi en
Vechtstreek. Het betreft een aanpassing van het voorstel dat wij u bij
brief van 17 december 2015 zonden.
U heeft daarop gereageerd vóór de aangegeven termijn van 1 februari
2016 en in uw reactie heeft u het gevoelen van uw raad betrokken.

Wij hebben op het voorstel uiteenlopende reacties ontvangen. Naar

aanleiding daarvan heeft de portefeuillehouder Bestuur op 9 maart
2016 overleg gevoerd met de burgemeesters van alle betrokken

gemeenten in de Gooi en Vechtstreek.
In dit overleg zijn de procedure, aangepaste onderzoekvragen en

aanpassing van de planning van het bestuurskrachtonderzoek
besproken.
Op basis daarvan hebben wij op 29 maart 2016 aanpassing van
procedure, planning en onderzoeksvragen van het
bestuurskrachtonderzoek Gooi en Vechtstreek vastgesteld. Wij hebben

daarbij besloten dat de gemeente Eemnes niet in het onderzoek wordt
betrokken en de gemeente Blaricum wel. Ook hebben wij besloten tot
nadere afstemming te komen met de gemeente Weesp over het

bestuurskrachtonderzoek dat de gemeente zelf uitvoert. Wij lichten ons
besluit in deze brief toe.

Procedure
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voeren alvorens te besluiten over volgende stappen. Wij vinden het van
belang voor de samenwerkingspartners van Eemnes en de congruentie
van deze samenwerking dat Eemnes een duidelijke keuze gaat maken.
De gemeente Blaricum verzocht ons om een programmamanager om de
samenwerking van de BEL-gemeenten en Huizen te intensiveren in

plaats van een bestuurskrachtonderzoek. Wij hebben gemeend Blaricum

toch in het onderzoek te betrekken om een zo compleet mogelijk
overzicht te krijgen van de regionale bestuurskracht in de Gooi en
Vechtstreek en om dan eventuele vervolgstappen in de bestuurlijke
ontwikkeling te kunnen bepalen.
De gemeente Weesp heeft in haar schriftelijke reactie van 28 januari
2016 de door ons gestelde voorwaarden aan het eigen

bestuurskrachtonderzoek afgewezen. In bestuurlijk overleg is Weesp
echter alsnog in principe bereid gebleken tot afstemming te willen
komen. Dit betreft de bereidheid de in het bestuurskrachtonderzoek
Gooi en Vechtstreek gehanteerde vragen op te nemen in haar eigen
onderzoek. Ook is Weesp bereid de provincie uit te nodigen deel te

nemen aan de reflectiecommissie van haar onderzoek. Wij verwachten
op korte termijn tot definitieve afspraken met de gemeente Weesp te
komen. De planning van Weesp is erop gericht in oktober 2016

conclusies te trekken uit haar onderzoek. Wij vinden het van belang dat
deze planning wordt gerealiseerd.
Planning
De planning wordt als volgt aangepast:
1.
2.

Offertes onderzoek vragen: april 2016 (was: februari).
Opdracht verlenen: begin mei 2016 (was: eind februari/ begin
maart)

3.

Begeleidingscommissie maakt keuze uit offertes en concludeert of
kan worden verwacht dat er een kwalitatief deugdelijk onderzoek
wordt opgeleverd binnen het gestelde tijdpad: eind april.

4.

Uitvoeren onderzoek: mei

5.

Behandeling in raden: september 2016 (was: juni-juli).

-

augustus 2016 (was: maart- mei).

Wij streven er hierbij naar het onderzoek zo spoedig als mogelijk te
laten starten en het onderzoek zo vroeg als mogelijk deze zomer 2016
gereed te laten zijn.

Onderzoeksvragen
De aangepaste onderzoeksvragen treft u aan als bijlage bij deze brief.

Wij merken hierbij nog op dat wij in het bestuurlijk overleg van 9 maart
2016 hebben afgesproken dat individuele gemeenten nog enige

aanvulling hierop kunnen geven. Wij zullen bij het vragen van offertes

voor het onderzoek daarop wijzen.
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Vervolgstappen
De opdracht voor het bestuurskrachtonderzoek Gooi en Vechtstreek

wordt verleend aan een onafhankelijk onderzoeksbureau. Wij fungeren

als formeel opdrachtgever van het bestuurskrachtonderzoek. Voor het
onderzoek wordt een begeleidingscommissie ingesteld waarvan de
provincie als voorzitter optreedt en de betrokken gemeenten in
deelnemen.

Wij zullen u via de door uw gemeente aangemelde contactpersonen

voor de bestuurlijke en ambtelijke begeleidingscommissie informeren
over de uitvraag van offertes en de bestuurders uitnodigen voor
bespreking van de offertes in de begeleidingscommissie.

De bestuurlijke begeleidingscommissie van het onderzoek, bestaande
uit vier burgemeesters, een wethouder en de gedeputeerde, zal eind
april 2016 bij het beoordelen van de offertes voor het
bestuurskrachtonderzoek Gooi en Vechtstreek concluderen of kan

worden verwacht dat er een kwalitatief deugdelijk onderzoeksrapport
wordt opgeleverd binnen het gestelde tijdpad.

Hoogachtend,

Gedeptrteerde Staten van Noord-Ho

provinciesecretaris

'

~

nd,

voor itte
J.W.
kes

Bijlage: Onderzoeksvragen (aangevuld naar aanleiding van de reacties

van de gemeenten).
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Onderzoeksvraqen (aanqevuld naar aanleidinq van de reacties van de gemeenten)

0.

Het onderzoeksbureau beschrijf het toetsingskader dat dit onderzoek hanteert voor de
beoordeling van de bestuurskracht van de gemeente.

1.

Hoe staat het met de bestuurskracht van de gemeente? Is de gemeente in staat tot:
•

•

het adequaat uitvoeren van wettelijke taken;
het naar behoren bijdragen aan de regionale opgaven zoals geformuleerd in de

eerdere rapporten van Winsemius (2013) en Jansen en Te Grotenhuis (2014);
•

het omzetten van lokale wensen in eigen ambities en deze realiseren;

•

het inspelen op wensen en ambities van andere overheden; en

•

het effectief en efficiënt organiseren van de uitvoering van al haar taken en er regie
op houden.

•

welke eisen stellen bovenstaande taken en opgaven aan de ambtelijke organisatie en

het bestuur van de gemeente en wat zijn dan thans de sterkten en zwakten van
ambtelijke organisatie en bestuur.

2.

Levert een eventuele herindeling van de gemeenten Hilversum, Wijdemeren en Weesp

voldoende bestuurskracht in de uitoefening van intergemeentelijke taken op en draagt die

bij aan de bovenlokale en regionale ontwikkeling in de Gooi en Vechtstreek?
a.

Wat betekent deze eventuele herindeling voor het bestuurlijk optreden van de Gooi

en Vechtstreek als geheel?
b.

Wat zijn andere opties voor versterking van de bestuurskracht van deze drie
gemeenten (qua vorm en qua partners) en hoe realistisch, passend en
toekomstbestendig zijn deze? Hierbij moet specifiek gekeken worden naar een
toekomstbestendige en op afzienbare termijn haalbare oplossing voor de gemeente
Weesp, aangezien GS hebben aangegeven in het advies aan de minister d.d. januari

2015 dat dit wordt bepaald na de uitkomsten van het bestuurskrachtonderzoek.
c.

Levert een eventuele herindeling van de gemeenten Hilversum en Wijdemeren
voldoende bestuurskracht in de uitoefening van intergemeentelijke taken op en
draagt die bij aan de bovenlokale en regionale ontwikkeling in de Gooi en
Vechtstreek?

3.

Levert de huidige samenwerking tussen de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren en

het huidige functioneren van de BEL-combinatie voldoende bestuurskracht in de uitoefening
van intergemeentelijke taken op en draagt die bij aan de bovenlokale en regionale

ontwikkeling in de Gooi en Vechtstreek?
a.

Wat betekent deze samenwerking voor het bestuurlijk optreden van de Gooi en
Vechtstreek als geheel?

b.

Levert een doorontwikkeling van de BEL-combinatie richting een herindeling

voldoende bestuurskracht op voor de gemeenten zelf en voor de regio als geheel?
Hierbij wordt onderzocht wat de consequenties zijn voor de BEL-combinatie bij
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herindeling zonder deelname van Eemnes respectievelijk wat de consequenties zijn

voor de provincies Noord-Holland en Utrecht als Eemnes wel fuseert met Blaricum
en Laren.
c.

Levert een doorontwikkeling van de samenwerking tussen de BEL-combinatie (al dan
niet met Eemnes) en Huizen voldoende bestuurskracht op voor de gemeenten zelf en

voor de regio? Hierbij wordt in ieder geval het model Ten Boer-Groningen en een
herindeling onderzocht.
d.

Zijn er voor de gemeenten Blaricum, Laren en Huizen nog andere opties voor
versterking van de bestuurskracht (qua vorm en qua partners) en hoe realistisch,
passend en toekomstbestendig zijn deze?

4.

Concluderend: Wat moet de volgende stap/ stappen zijn in de bestuurlijke herinrichting van
de Gooi en Vechtstreek? Hierbij moet worden geadviseerd over de daadwerkelijke
implementatie van deze stappen.

