
CDA-REACTIE OP BESLUIT GS NOORD-HOLLAND TE KIEZEN VOOR FUSIE HUIZEN, 

BLARICUM EN LAREN – RAAD HUIZEN 9 NOVEMBER 2017 

 

 

Met teleurstelling heeft de CDA-fractie kennis genomen van het besluit van GS om de Arhi-procedure voort 

te zetten voor de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren en daarmee de weg vrij te maken voor het 

voorbereiden van het herindelingsontwerp dat zal leiden tot een fusie van deze gemeenten. 

Daarmee laat de provincie zien geen vertrouwen te hebben in de tussen de gemeenten opgestelde 

gemeenschappelijke regeling om door middel van gemandateerde wethouders de regionale bestuurskracht te 

versterken. 

En juist die regionale bestuurskracht was de bron van zorg die uit het Deloitte-onderzoek naar voren was 

gekomen en waar aan gewerkt moest worden. 

 

In de brief van de provincie van 13 september jl. reageert de provincie op het voornemen van onze 

gemeenten om in de 1e week van oktober 2017 met deze concept-gemeenschappelijke regeling te komen; 

daarbij stelden ze dat het plan wel aan de volgende voorwaarden moet voldoen; 

 Het plan moet geloofwaardig en overtuigend zijn; 

 Het beoogde model met de lichte gemeenschappelijke regeling zou operationeel moeten zijn in 2018; 

 De gemeenten willen met dit voorstel bijdragen aan het versterken van de regionale bestuurskracht. 

De regeling zou daarom gepaard moeten gaan met een evaluatie na 2 jaar (begin 2021), waarbij de 

evaluatievraag dan zou kunnen zijn: Werkt het model zoals in de gemeenschappelijke regeling 

vastgelegd en levert dit een bijdrage aan het versterken van de regionale bestuurskracht? 

Met deze reactie gaven GS signalen af dat het werken aan deze regeling, rekening houdend met de 

genoemde voorwaarden, een bijdrage zou kunnen zijn aan de alternatieven waartoe de gemeenten werden 

opgeroepen. 

Dat blijkt nu valse hoop te zijn geweest.  

Want hoewel de voorgestelde gemeenschappelijke regeling voldoet aan de 3 eisen die GS stelden, wordt nu 

doodleuk naar voren gebracht dat met deze regeling volledig voorbij wordt gegaan aan hun wens om te 

komen tot maximaal 3 gemeenten in onze regio. De voorgestelde regeling achten zij niet overtuigend en 

geloofwaardig genoeg. GS vinden het een betere oplossing om de regionale bestuurskracht te versterken 

door tot een fusie te komen van lokaal bestuurskrachtige gemeenten met gemeenten, waar de bestuurskracht 

onvoldoende is of onder druk staat.  

 

Met deze reactie van GS voelt de CDA-fractie zich ernstig tekort gedaan; Laren, Blaricum en Huizen zijn 

gewoon aan het lijntje gehouden door de provincie. 

In hun schrijven van 13 september werd namelijk geen enkel signaal afgegeven dat het werken aan deze 

gemeenschappelijke regeling niet tot het gewenste succes zou leiden, geen woord over het ultieme 

uitgangspunt van de provincie: er moeten (maximaal) 3 gemeenten komen.  

 

Sterker nog: op grond van de tussentijdse contacten met de provincie werd de indruk gewekt dat deze 

regeling een kans zou kunnen krijgen zich de komende jaren te bewijzen. 

De brief van 13 september van GS is gewoon een zoethoudertje gebleken. 

 

En eigenlijk is het hele proces tot op heden een zoethoudertje. 

Want wat heeft voor zin de gemeenten ruimte te geven, ja zelfs op te roepen, alternatieven te onderzoeken 

als er voor GS geen enkel alternatief acceptabel is als dit niet leidt tot fusie! 

Maandenlang zijn we door de provincie aan het lijntje gehouden, is veel ambtelijke en bestuurlijke tijd 

gestoken in overleggen tussen onze 3 gemeenten om te komen tot de voorliggende gemeenschappelijke 

regeling; een zinloze actie, naar nu blijkt. 

 

 

Klap op de vuurpijl vormt nog het argument dat GS de afgelopen weken door het nieuwe kabinet in de 

schoot is geworpen: de voorgestelde GR-regeling is niet in lijn met het regeerakkoord, waar over 



gemeentelijke herindeling wordt gezegd: Een proces van herindeling is gewenst voor gemeenten die 

langjarig en in hoge mate afhankelijk zijn van gemeenschappelijke regelingen voor essentiële zaken. Het is 

dan aan de provincie de herindelingsprocedure op basis van de Wet Arhi te starten. 

 

Het ware echter fatsoenlijk geweest als dit nieuwe afwegingsfeit voor GS aanleiding was geweest om alle 

burgemeesters in onze regio bijeen te roepen om dit bespreken. Immers, als je de spelregels tijdens het spel 

wilt wijzigen, dan is het wel zo netjes dat allereerst te bespreken met alle partijen.  

 

Niets van dat alles, GS maken er handig gebruik van en denderen voluit door! Alles wordt uit de kast 

gehaald om hun zin te kunnen doordrukken: opschaling in die al jaren lastige regio Gooi en Vechtstreek. 

 

Daarnaast gaat de provincie geheel voorbij aan nóg een passage in het regeerakkoord, waarin staat dat 

blauwdrukken van bovenaf ook niet werken. Letterlijk staat er: 

Op verschillende plaatsen hebben gemeenten daarom in samenspraak met de provincie het initiatief 

genomen tot gemeentelijke herindeling. Het kabinet ondersteunt die beweging. Blauwdrukken van bovenaf 

werken hiervoor niet, maar het proces helemaal van onderop laten komen levert ook niet altijd een optimaal 

resultaat op. 

 

 

Voorzitter, 

Concluderend stelt de CDA-fractie dat hier geen sprake is van behoorlijk bestuur. 

Ons vertrouwen in de opstelling en werkwijze van GS was na het gesprek tussen de heer Van der Hoek en 

onze raad op 3 april 2017 al niet groot; door hun besluit van 7 november 2017 om verder te gaan op de weg 

van fusie van de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren is dat vertrouwen nog minder geworden. 

 

Maar, voorzitter, voor onze fractie is hiermee het laatste woord nog niet gezegd. 

Onze inzet is altijd geweest het behoud van de zelfstandigheid van de gemeente Huizen; wij blijven ons 

daarvoor inzetten! 

 

En mochten we hier uiteindelijk niet in slagen, dan zullen we ons tot het uiterste ervoor inzetten dat de 

inwoners van Huizen er in die nieuwe situatie niet op achteruit zullen gaan; niet in gemeentelijke 

dienstverlening, niet in het voorzieningenniveau en niet in de lage woonlasten die ze in Huizen gewend zijn. 

 

 


