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Speciale editie

Nieuwsbrief toekomst

Een speciale editie van Wijdemeren
Informeren! We kijken vooruit naar
de (bestuurlijke) toekomst van
Wijdemeren. Welke stappen worden er
in 2018 gezet? En we blikken nog één
keer terug op 2017. Welke resultaten
hebben we bereikt en welke projecten
zijn er gerealiseerd?

Op deze pagina’s in dit huis-aan-huisblad informeren wij u regelmatig over de
laatste ontwikkelingen op gebied van de
(bestuurlijke) toekomst van Wijdemeren.
Zeker weten dat u niets mist? Abonneer u
dan op onze digitale nieuwsbrief. U treft
dan, als er nieuws is, een digitale nieuwsbrief in uw inbox. Aanmelden:
www.wijdemeren.nl/toekomst.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

(06) 12 79 45 41

Informatie over
herindeling op één plek

De (bestuurlijke) toekomst van
Wijdemeren en de regio Gooi en
Vechtstreek is al jarenlang een
veelbesproken onderwerp. Er zijn
veel verschillende opvattingen bij
inwoners, instellingen, ondernemers, bestuurders en raadsleden.
De provincie Noord-Holland is
voor de gemeenten in de regio
de procedure voor gemeentelijke
herindeling gestart. Daarmee is het
gesprek over herindeling in een
stroomversnelling gekomen.
Een meerderheid van de huidige gemeenteraad van Wijdemeren is voorstander van

een ambtelijke fusie met Gooise Meren
en Hilversum. Een minderheid vindt een
bestuurlijke fusie op korte termijn gewenst
en daarbinnen zijn ook weer verschillende
opvattingen. Het voorstel van de provincie is om de gemeenten Wijdemeren en
Hilversum op z’n vroegst in 2021 één gemeente te laten vormen.

Herindelingsontwerp
2018 is een belangrijk jaar voor de toekomst
van Wijdemeren. De provincie zal met behulp van een extern bureau een ontwerp
maken voor de herindeling. Daarbij wordt
ook inbreng gevraagd van inwoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers.

Terugblik 2017

www.wijdemeren.nl

Kort
>

In opdracht van de provincie heeft bureau Deloitte de bestuurskracht van de
regiogemeenten gepeild. De bestuurskracht van Weesp en Wijdemeren en van
de regio als geheel zou onvoldoende
zijn. Maximaal drie grote gemeenten in
de regio zou dit kunnen oplossen. In een
raadsvergadering met de gedeputeerde
Jack van der Hoek heeft een deel van de
gemeenteraad vraagtekens gezet bij de
kwaliteit van het onderzoek. Bovendien
zou versterking ook op andere manieren
worden bereikt zoals bijvoorbeeld een
ambtelijke fusie.

Wat is uw mening?

>

Om u te helpen een opvatting over dit
onderwerp te vormen, is alle bij ons
bekende en beschikbare informatie over
herindeling van de afgelopen vier jaar
nu verzameld op één plek:
www.wijdemeren.nl/toekomst.
Andere belangrijke informatiebron is de
website van de provincie: www.noordholland.nl (klik op ‘bestuur’, ‘regionale bestuurskracht’ en vervolgens op ‘Gooi en
Vechtstreek). Ook op de website
www.wijdemeren2020.nl van het
actiecomité Wijdemeren2020 is veel
informatie te vinden.

De provincie heeft aangegeven dat er
drie grote gemeenten in de regio moeten worden gevormd. Er wordt gedacht
aan: een nieuwe gemeente Huizen/
Blaricum/Laren en een nieuwe gemeente Wijdemeren/Hilversum en Gooise
Meren (ontstaan op 1 januari 2016 door
samenvoeging van Bussum, Muiden en
Naarden). De gemeente Weesp zal zich
bij een referendum uitspreken over een
toekomst met Gooise Meren of met
Amsterdam.

>

Het opstellen van een concept-herindelingsontwerp is één van de stappen van de
Wet algemene regels herindeling (Wet Arhi).
In het ontwerp komen onder meer een
onderbouwing voor de herindeling, de ambitie van de nieuwe gemeenten, financiële
aspecten en een beoogde herindelings-

datum te staan. Een extern bureau
organiseert in opdracht van de provincie gesprekken met collegeleden,
gemeenteraden, maatschappelijke
organisaties en ondernemers. Ook is
het de bedoeling dat u als inwoner uw
opvattingen, suggesties en aandachtpunten kunt meegeven. Zodra hier
meer over bekend is, kunt u dit hier
lezen. Het plan van aanpak voor het
opstellen van het ontwerp vindt u op
www.wijdemeren.nl/toekomst.

Na de zomer
Als het concept-herindelingsontwerp
gereed is, zal het acht weken ter inzage

Voorstel provincie

Standpunt Wijdemeren

Burgemeester Ossel: ‘Het voorstel van
de provincie is niet in lijn met het standpunt van een meerderheid van de huidige gemeenteraad. Dit is overgebracht.
Het college van B en W heeft ook kritiek
geuit op de onderbouwing en het oog
voor draagvlak. Na de verkiezingen
wordt duidelijk hoe de nieuwe raad en
het college tegen een herindeling aankijken. In de tussentijd gaan we verder
met het verkennen van samenwerkingsmogelijkheden in de regio en werken
we aan het krachtiger maken van de
gemeentelijke organisatie.’

De stappen in 2018
De procedure voor gemeentelijke
herindeling in de regio Gooi en
Vechtstreek is nu in de ontwerpfase. De provincie gaat met behulp
van een extern bureau aan de slag
met het opstellen van een concept-herindelingsontwerp. Naar
verwachting is dit in juli gereed.

Noodzaak herindeling

liggen. Iedereen heeft dan de gelegenheid
erop te reageren. Daarna volgen nog vele
stappen richting 2021. De provincie kan
tussentijds de procedure nog bijstellen.

