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Vragen van de CDA-fractie aan Gedeputeerde Van der Hoek in het kader van de fase 

van “open-overleg” 

 
 

1. In Binnenlands Bestuur van 4 juli 2014 is te lezen dat het COELO heeft onderzocht 
dat gemeentelijke herindeling op geen enkele manier besparingen oplevert. In 
hetzelfde blad is op 17 april 2015 een artikel gepubliceerd over een grootschalig 
vergelijkend onderzoek, waarin naar voren komt dat gemeentelijke opschaling 
negatieve effecten met zich mee brengt. De politieke en maatschappelijke 
betrokkenheid van burgers en het contact van burgers en politici neemt af na een 
gemeentelijke herindeling. Hoe groter de gemeente, hoe ontevredener de burgers 
zijn over de bestuurlijke prestaties. Hoe verhoudt zich de wens van GS om tot een 
gemeentelijke herindeling in onze regio te komen tot deze bevindingen uit degelijk 
wetenschappelijk onderzoek? 

2. In zijn proefschrift (5 januari 2017, Rijksuniversiteit Groningen) presenteert de heer J. 
B. Geertsema een onderzoek naar de effecten van gemeentelijke herindelingen in 
Nederland in een periode van 15 jaar. Uit zijn onderzoek blijkt geen significant effect 
van herindelingen waarneembaar, niet op gemeentelijke financiën, maar ook niet op 
gemeentelijke efficiency. Beleidsmakers dienen er dus rekening mee te houden dat 
er geen onderbouwing is te vinden voor de aanname dat herindelingen financiële 
voordelen of efficiencyvoordelen opleveren. 
Graag uw reactie. 
 

3. U constateert in uw brief van 8 februari jl. (blz. 3 onderaan) dat er onvoldoende 
draagvlak is voor wijziging van het bestuursmodel van de regio Gooi en Vechtstreek 
ter versterking van de regionale bestuurskracht.  

Mag uit die constatering worden afgeleid, dat een wijziging van het bestuursmodel 
van de regio voor u een alternatief was geweest voor herindeling als het gaat om de 
versterking van de regionale bestuurskracht, en dat ook nog steeds kan zijn? 

4. U vermeldt in uw brief van 8 februari jl. (blz. 4 halverwege) dat u als uitgangspunt 
hanteert, dat u naar een herindeling wilt van maximaal drie gemeenten, in de 
combinatie zoals beschreven in uw advies aan de minister van BZK van 23-1-2015.  
Is het juist dat u dan de volgende drie combinaties voor ogen heeft: 
a. Huizen/Blaricum/Laren, al dan niet met Eemnes? 
b. Weesp/Wijdemeren en al dan niet Hilversum daarbij? 
c. Gooise Meren (sinds 2016 de fusie van de gemeenten Bussum, Naarden en 

Muiden)? 
 

5. Is een fusie van alleen Weesp en Wijdemeren, zonder Hilversum, voor u 
aanvaardbaar, ook als daardoor dus in eerste instantie 4 gemeenten in de regio 
resteren in plaats van drie? 
 

6. In uw brief van 8 februari jl. (blz. 4 halverwege) geeft u aan dat andere combinaties 
mogelijk zijn, mits inhoudelijk goed beargumenteerd en zodoende volwaardige 
alternatieven zijn.  
Welke argumentatie rechtvaardigt naar uw oordeel een andere combinatie van 
gemeenten? 

 
7. Uit de rapporten van Winsemius, Jansen/Te Grotenhuis en Deloitte zien wij 

voldoende aanleiding voor overleg over de bestuurlijke situatie in de regio. Deloitte 
adviseert in het handelingsperspectief een periode in acht te nemen tot medio 2019 
om gemeenten de ruimte te geven eigen keuzes en voorkeuren te formuleren, in 
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overleg met hun bevolking, en om, onder regie van de provincie, zo mogelijk tot 
onderlinge afstemming te komen. In uw brief van 8 februari jl. (blz. 4 onderaan) 
signaleert u echter, anders dan Deloitte doet, urgentie in het oplossen van de 
bestuurskrachtproblemen.  
Waarin is wat u betreft die urgentie gelegen, en geeft u daarmee aan dat de 
betrokken gemeenten deze urgentie niet zien? 

 
8. In de Gooi en Eemlander viel te lezen dat we als gemeenteraden geen inspraak 

hebben. De provincie maakt uiteindelijk een eigen keuze.  
Hoe zit het in dit geval met de bottom-up benadering van een fusie? Het komt nu over 
als de provincie bepaalt en duldt geen tegenspraak.  
Graag uw reactie. 
 

9. Uit het “Beleidskader gemeentelijke herindeling” komt naar voren dat het kabinet nog 
steeds hecht aan draagvlak van onderop bij fusie. Draagvlak op de punten: lokaal 
bestuurlijk, maatschappelijk en regionaal.  
In het beleidskader wordt ook vermeld dat een gemeentelijke herindeling vaak 
zorgvuldige trajecten zijn die meer dan één kabinetsperiode vergen om tot een 
formeel herindelingsadvies te komen. Uit het beleidskader komt naar voren dat een 
provinciaal initiatief voor gemeentelijke herindeling in beeld is als gemeenten na een 
lange discussie niet zelf tot een herindelingsvoorstel komen. Kortom: draagvlak en 
initiatieven vanuit de gemeenten hebben de voorkeur.  
Bent u het er mee eens, dat het initiatief van de provincie om te komen tot een 
herindeling van gemeenten in de regio een procedure is van “grote stappen snel 
thuis”, nu tot nu toe vanuit de provincie geen overleg heeft plaatsgevonden met de 
betrokken gemeenten om te stimuleren dat zij zelf initiatieven ontplooien om tot 
herindeling te komen, anders dan thans in de fase van “open overleg” en verdient het 
dus niet de voorkeur om eerst de gemeenten de tijd te gunnen om in onderling 
overleg te treden over fusie? 
 

10. Inmiddels is er een Regionale Strategische Agenda, is de structuur van de regio Gooi 
en Vechtstreek gewijzigd, wordt gesproken over aansluiting bij de MRA. 
Ontwikkelingen derhalve die laten zien dat de regiogemeenten zich bewust zijn van 
de bovenlokale belangen en hoe die het best kunnen worden behartigd. Het is dus 
niet zo dat de regiogemeenten niets doen.  
Is het daarom niet te vroeg om te komen met een herindeling en is het niet wenselijk 
om de regiogemeenten meer tijd te geven om naar eigen inzicht de behartiging van 
de bovenlokale belangen ter hand te nemen? 
 

11. U vermeldt in uw brief van 8 februari jl. (blz. 5), dat een herindeling zijn beslag moet 
krijgen in de periode tussen 1 januari 2020 en 1 januari 2023. De datum van 1 januari 
2020 komt in beeld als de verschillende stappen in het Arhi-proces min of meer 
aansluitend worden gezet.  
a. Wat kan voor u de rechtvaardiging zijn voor een herindeling later dan 1 januari 

2020? 
b. Bij gemeentelijk herindeling per 1 januari 2020 betekent dit dat na de 

raadsverkiezingen van 21 maart 2018 een nieuw college zal aantreden met een 
horizon van ca. 1,5 jaar.  
Bent u met ons van mening dat zo'n korte bestuurshorizon de vorming van een 
nieuw college zal bemoeilijken? 
 

12. In samenhang met de vorige vraag: uit het verslag van de bespreking met het college 
van Weesp blijkt, dat die gemeente pas in november a.s. zich kan uitspreken of men 
zich tot Amsterdam dan wel Gooise Meren richt.  
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Betekent dit dat GS bereid zijn te wachten met hun herindelingsontwerp tot na de 
uitspraak van de gemeente Weesp? 
 

13. In relatie tot de voorgaande vraag het volgende. Indien u, in de periode nadat de raad 
van Weesp in november a.s. een uitspraak heeft gedaan, met een 
herindelingsontwerp komt, dan hebben de gemeenten drie maanden de tijd om te 
reageren. In die termijn is een periode van 8 weken begrepen waarin het ontwerp ter 
inzage moet worden gelegd en de bevolking kan reageren. Deze periode van drie 
maanden zit dan kort op de raadsverkiezingen van 21 maart 2018 of heeft daar dan 
overlap mee.  
Bent u bereid om, nadat de raad van Weesp zijn uitspraak heeft gedaan, te wachten 
met het aanbieden van een herindelingsontwerp tot de periode na de 
raadsverkiezingen van maart 2018 en de benoeming van nieuwe colleges? 
 

14. Is het in het licht van de voorgaande vraag niet beter om in eerste instantie in te 
zetten op de versterking van de lokale bestuurskracht van Weesp en Wijdemeren 
door een fusie van deze gemeenten met elkaar dan wel met één of twee andere 
gemeenten en het Arhi-proces voor de andere gemeenten te beëindigen? 
 

15. In samenhang met de voorgaande vraag: in uw brief van 8 februari jl. vermeldt u dat 
het Arhi-proces kan worden beëindigd voor alle of enkele gemeenten.  
Mag er van worden uitgegaan dat u met beëindiging van het Arhi-proces voor enkele 
gemeenten doelt op het alleen inzetten van een Arhi-procedure voor een fusie van 
Wijdemeren en Weesp?  
 

16. Wanneer is beëindiging van de Arhi-procedure voor alle gemeenten voor u in beeld: 
als draagvlak voor de door u voorgestane fusies blijkt te ontbreken of in geval dat de 
regiogemeenten alsnog besluiten om de bestuursstructuur van de regio Gooi en 
Vechtstreek te versterken? 
 

17. Is de provincie bereid om, alvorens met een eventueel herindelingsontwerp te komen, 
een herindelingsscan uit te voeren naar de door haar voorgestane combinaties van 
gemeenten dan wel andere combinaties van gemeenten die door de betrokken 
gemeenten zelf worden aangedragen, en kan de uitkomst van deze herindelingsscan 
van invloed zijn op de voortzetting van de Arhi-procedure, dan wel leiden tot 
temporisering van de procedure? 

 
18. In relatie tot de voorgaande vraag: indien op termijn gekomen wordt tot een fusie van 

Huizen met in ieder geval Blaricum en Laren en eventueel Eemnes, wie betaalt dan 
de frictiekosten van de BEL-combinatie? 

 
19. Is de provincie bereid in een eventueel op te stellen herindelingsadvies één of meer 

grenscorrecties met één of meer gemeentelijke samenvoegingen te combineren? 
 


