BESTUURSKRACHTONDERZOEK GOOI EN VECHTSTREEK 2016

Mijnheer de voorzitter,

Het CDA staat voor de zelfstandigheid van Huizen!
In ons verkiezingsprogramma voor deze raadsperiode staat het als volgt opgeschreven (4.1):
Huizen blijft een zelfstandige gemeente, die kiest voor intensieve samenwerking in de regio
als dat nodig is vanwege betere service aan de inwoners, kwaliteit, continuïteit en/of
kostenbesparing.
In iets andere bewoordingen is ons standpunt over de positie van Huizen opgenomen in het
collegeprogramma (3.5.1): Huizen is een zelfstandige, bestuurskrachtige gemeente. Het
college onderzoekt samen met de BEL-gemeenten op welke terreinen kan worden
samengewerkt, ten behoeve van een versterking van de gezamenlijke bestuurskracht.
De zelfstandigheid van Huizen en het hebben van voldoende bestuurskracht zijn 2
sleutelwoorden in deze afspraak, ze horen bij elkaar: zonder bestuurskracht, geen recht op
zelfstandigheid, en ook andersom: alleen zelfstandigheid als er sprake is van voldoende
bestuurskracht.
Daarom is het goed de bestuurskracht van Huizen te laten meten. Dat is eerder gebeurd, in
2005, en daar kwam een positief oordeel uit naar voren. (De conclusie van deze
bestuurskrachtmeting luidde: voldoende. Huizen heeft een schaal en een ambtelijke organisatie om nieuwe
opgaven adequaat op te pakken. Gelet op het presteren tot nu toe achten de onderzoekers de gemeente Huizen
in staat om nieuwe opgaven zelfstandig dan wel in samenwerking voldoende op te pakken. Belangrijkste
aanbeveling voor wat betreft de bestuurlijke toekomst: zelfstandig voorbestaan).

Inmiddels zijn we een aantal jaar verder en zijn de taken voor de gemeenten behoorlijk
toegenomen. Om die reden is het goed de bestuurskracht opnieuw te meten.
Alleen al om die reden heeft de CDA-fractie er niets op tegen dat de provincie een
bestuurskrachtonderzoek wil houden en dit onderzoek in alle regiogemeenten te laten
plaatsvinden. Dit voornemen past ook in de uitkomst van het in 2014 opgeleverde rapport
van de Verkenners (Jansen en Te Grotenhuis). GS hebben op 18 november 2014 besloten
in hun standpuntbepaling over het advies van de Verkenners dat "het eindperspectief voor
Huizen en de BEL-gemeenten eerst wordt bepaald na de bestuurskrachtmeting". Hoewel dit
besluit wel wordt genoemd in de brief van GS van 17 december 2015, lijkt GS daar
nauwelijks rekening mee te houden en gaat zij recht op het door haar gewenste doel af: fusie
in het noord-oostelijk deel van onze regio. De CDA-fractie herinnert GS dan ook graag aan
haar eigen besluit: eerst de meting, pas daarna zal, aan de hand van de uitkomst, gesproken
worden over het vervolg. We gaan er dan ook vanuit dat het een open onderzoek zal zijn,
waarbij de uitkomst niet reeds bij voorbaat vast ligt.
Het bestuurskrachtonderzoek dat de provincie thans wil uitvoeren betreft dus niet alleen de
positie van de individuele gemeenten, maar kijkt, in het geval van Huizen, ook naar de
samenwerking tussen Huizen en de BEL-gemeenten, waarbij de vraag centraal staat of deze
samenwerking, alsook het functioneren van de BEL-samenwerking zelf, voldoende
bestuurskracht oplevert voor de intergemeentelijke taken en bijdraagt aan de bovenlokale en
regionale samenwerking.
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Door ook dit onderdeel (het functioneren van de BEL-samenwerking en de samenwerking
tussen Huizen en de BEL-gemeenten) mee te nemen in het onderzoek, lijkt de provincie, ik
gaf het hiervoor al aan, de weg vrij te maken voor een fusie per 1 januari 2019 tussen Huizen
en de BEL-gemeenten.
Gelet op het collegeprogramma zal de CDA-fractie met zo’n uitkomst van het
bestuurskrachtonderzoek niet instemmen.
Daarom ondersteunt onze fractie het voorstel van het college om ook de optie te laten
onderzoeken naar de, ook in het collegeprogramma genoemde, intensivering van de
samenwerking met de BEL-gemeenten ten behoeve van een versterking van de
gezamenlijke bestuurskracht. Een optimalisatie van deze samenwerking middels het
uitwerken voor Huizen en de BEL-gemeenten van het bekende model Groningen – Ten Boer
is dan ook het onderzoeken waard, zeker als uit het bestuurskrachtonderzoek naar voren
komt dat de huidige samenwerking tussen Huizen en de BEL-gemeenten, dan wel de BELsamenwerking zelf, onvoldoende bestuurskracht oplevert. Immers behoudt Huizen in deze
centrumgemeente-constructie haar zelfstandigheid.
Bij een bestuurskrachtonderzoek is het goed te weten wat het beoordelingskader is: wat
bepaalt de uitkomst: voldoende of onvoldoende. Teneinde die duidelijkheid vooraf te hebben,
ondersteunen we ook het voorstel van het college om in het offertetraject te vragen naar een
toetsings- en beoordelingskader.

Samenvattend:
De CDA-fractie gaat akkoord met het bestuurskrachtonderzoek van de provincie, waarbij
vooraf duidelijkheid bestaat over de indicatoren die bepalen of de uitkomst als voldoende of
onvoldoende moet worden uitgelegd.
Wij willen inzetten op verdere intensivering van de samenwerking met de BEL-gemeenten.
Mocht echter blijken dat deze samenwerking onvoldoende bestuurskracht oplevert, en een
fusie van de BEL-gemeenten deze bestuurskracht ook niet zal bieden, dan wil de CDAfractie onderzocht hebben of een voor Huizen en de BEL-gemeenten uitgewerkte
centrumgemeente-constructie wél kan voorzien in versterking van de bestuurskracht in ons
deel van de regio. In zo’n model blijft Huizen zelfstandig en daar hechten wij als CDA-fractie
sterk aan.
Kortom, wij gaan akkoord met het voorstel en stemmen in met de voorliggende antwoordbrief
waarin de Huizer reactie op het voorstel van GS van Noord-Holland is verwoord.
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