ZIENSWIJZE HUIZEN FASE OPEN OVERLEG ARHI-PROCEDURE

Mijnheer de voorzitter,

Vorig jaar is, in opdracht van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Blaricum,
Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren het bestuurskrachtonderzoek Regio Gooi en
Vechtstreek uitgevoerd. Eén van de conclusies van dit onderzoek was, dat de lokale
bestuurskracht van Huizen goed is en dat de bestuurskosten voor Huizen significant lager
zijn dan bij de overige onderzochte gemeenten. Een andere conclusie was echter, dat de
regionale bestuurskracht van de regio onvoldoende is.
In een zienswijze op dit onderzoek heeft onze gemeente vervolgens richting Gedeputeerde
Staten (GS) van de provincie Noord-Holland aangegeven, dat wat Huizen betreft een fusie
niet aan de orde hoeft te zijn, maar dat er nog wel een slag te maken is op het gebied van
samenwerking in de regio; daar zou best een, niet-vrijblijvende, intensiveringsslag kunnen
worden gemaakt.
Op onze zienswijze en die van de andere regiogemeenten hebben GS vervolgens op 7
februari 2017 gereageerd door de zogenoemde Arhi-procedure te starten voor gemeentelijke
herindeling in de Gooi en Vechtstreek om te komen tot maximaal 3 gemeenten.
De 1e fase van deze procedure is dat de provincie open overleg voert met de gemeenten in
onze regio, een fase die 6 maanden duurt, waarna GS zullen besluiten of de procedure voor
enkele of alle gemeenten wordt voortgezet.
In deze 1e fase hebben er in onze gemeente een 3-tal informerende bijeenkomsten
plaatsgevonden met de Huizer samenleving, te weten een bijeenkomst met de inwoners, één
met vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen en verenigingen en een laatste
bijeenkomst met ondernemers. De bedoeling van deze bijeenkomsten was enerzijds om zo
veel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over het Arhi-proces en anderzijds ruimte te bieden
voor het stellen van vragen en het geven van meningen, dan wel het leveren van andere
input. Dat is goed gelukt. Hoewel de opkomst iets achterbleef bij de verwachtingen, kijken wij
op een positieve wijze terug op deze bijeenkomsten. Ze toonden aan dat het een goede
opzet is geweest om op deze manier informatie op te halen, waarbij de deelnemers aan deze
bijeenkomsten een overduidelijke voorkeur uitspraken voor het behoud van de
zelfstandigheid van Huizen. Een belangrijk punt dat tijdens de bijeenkomsten werd gehoord,
was de twijfel of de voorgestelde herindeling de versterking van de regio wel echt
garandeert?

In deze 1e fase vond er op 20 april 2017 ook een gesprek plaats tussen de gedeputeerde, de
heer Van der Hoek, en de gemeenteraad van Huizen.
Over de inhoud van dat gesprek kunnen we veel zeggen, bijvoorbeeld, dat we teleurgesteld
waren dat de heer Van der Hoek niet de bereidheid had om alle vooraf ingediende vragen
schriftelijk te beantwoorden, of dat we die zelfde teleurstelling hadden toen hij aangaf dat de
provincie niet aanwezig wilde zijn bij de 3 Huizer informatiebijeenkomsten om hun visie op de
herindelingsplannen te delen met onze inwoners. In het gesprek met Van der Hoek hebben
we hem duidelijk laten weten hoe de CDA-fractie hierover denkt, we laten het hier dan ook
verder bij.
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Maar wat we vanuit het gesprek met de gedeputeerde wel duidelijk hebben meegekregen, is
dat hij, hoewel hij nog wel wenste vast te houden aan het eindbeeld van een fusie tot
maximaal 3 gemeenten, open staat voor andere oplossingen die leiden tot een duidelijke
verbetering van de bestuurskracht in onze regio. Maar dan moest er de komende maanden
wel iets gebeuren!
Dat signaal hebben de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren heel serieus opgepakt. Vanuit
intensief overleg tussen de 3 colleges van deze gemeenten is een gezamenlijke zienswijze
tot stand gekomen. Deze zienswijze ligt nu voor ter besluitvorming.
De zienswijze benadrukt de wens van Huizen, Blaricum en Laren om zelfstandig te kunnen
blijven, met alle mogelijkheden die hieraan verbonden zijn voor wat betreft
belangenbehartiging, maar deze zienswijze wil ook werk maken van de door GS gewenste
versterking van de regionale bestuurskracht. Het voorstel sluit ook aan bij de rapportage van
Deloitte om Blaricum, Laren en Huizen tot uiterlijk medio 2019 de ruimte te geven om te
komen tot keuzes en voorstellen die leiden tot versterking van de regionale en lokale
bestuurskracht en daarbij tevens een procesbegeleider te benoemen.
Het verheugt de CDA-fractie dat inmiddels in de gemeenteraden van Laren en Blaricum deze
eensluidende zienswijze is aangenomen, een aansporing voor ons als Huizer raadsleden dit
goede voorbeeld te volgen! Deze eensgezindheid geeft richting GS overduidelijk de
bereidheid weer, dat we met elkaar aan de slag willen gaan met de concrete uitwerking van
hetgeen onze gemeenten precies voor ogen staat.

In de gemeenteraden van Laren en Blaricum is ook een motie aangenomen met betrekking
tot de voorliggende gezamenlijke zienswijze.
Wij zijn van mening dat de belangrijkste behoefte bij GS is, het op niveau krijgen van de
regionale bestuurskracht. Dit is ons duidelijk geworden in zowel het besluit van 7 februari jl.,
als in het daarop gevolgde open overleg.
Om die reden volstaan wij op dit moment met het vaststellen van deze zienswijze, waarin
primair de koers wordt bepaald voor het op orde brengen van die bestuurskracht en waarin
secundair ook de boodschap wordt gegeven dat de colleges zullen ijveren voor een verdere
versterking van de ambtelijke samenwerking.
Wij voelen, gelet op het standpunt van GS, dus een grotere urgentie bij het eerste onderwerp
(het op orde brengen van de bestuurskracht) dan bij het tweede (de versterking van de
ambtelijke samenwerking) en denken bovendien dat een versterking van de ambtelijke
samenwerking, teneinde deze te laten slagen, een zorgvuldige voorbereiding vereist.
Wij begrijpen echter uit de moties van Laren en Blaricum dat in die gemeenten een
dringender behoefte bestaat aan ambtelijke samenwerking en zelfs samenvoeging.
In de zienswijze wordt bij dit onderwerp echter al de term “versneld” gebruikt. Daarmee lijkt
ons voldoende geborgd, dat ook op dit, in onze optiek dus secundaire, punt binnen
afzienbare tijd en met het behoud van de daarbij benodigde zorgvuldigheid door het college
“meters zullen worden gemaakt”.
Gelet op de positieve ervaringen met ambtelijke samenwerking op het terrein van het sociaal
domein, staat ons bij het “maken van meters” primair een soortgelijke aanpak voor ogen.
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Tenslotte denken wij dat het goed zou zijn als er op korte termijn door de colleges
gezamenlijk voor het geheel een procesbegeleider wordt gezocht. Wij denken daarbij aan
iemand die, naast een uitstekende antenne voor de politiek-bestuurlijke context, ervaring
meebrengt op het gebied van intergemeentelijke samenwerking en daar kennis en inzicht
van onze regio en de specifieke kenmerken daarvan aan toevoegt.
Ook benadrukken wij dat de samenspraak met het provinciaal bestuur over de aanwijzing
van een dergelijke functionaris wat ons betreft belangrijk is. Dit laatste om te voorkomen dat
wij veel tijd en energie stoppen in een proces dat niet door GS wordt onderschreven.

Wij hebben er vertrouwen in dat het college de uitvoering van de zienswijze voortvarend en
met inachtneming van hiervoor genoemde gedachten en gevoelens vanuit de raad, zal
oppakken.

Wij wensen het college daarbij veel wijsheid toe.
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