
Schriftelijke vragen art. 33 RvO 
 

Naam indiener: R.M.M Sweijen (Gewoon GooiseMeren) 
 Schriftelijke vragen raadsleden 

Aan college of burgemeester (opvattingen). Art 33 RvO (niet zijnde informatieve vraag  van feitelijke/technische  aard  ogv  verordening ambtelijke bijstand 
voor bijv. raadsvoorstellen. Zie daarvoor apart formulier technische vragen). De griffier zorgt voor verspreiding. Beantwoording zsm en in ieder geval 
binnen 4 weken. 

Onderwerp: Verkenning college Laren m.b.t. Arhi-procedure 

 Vragen (art. 33 RvO)  Inlichtingen (art. 34 RvO) 

Concrete vragen: 

Op 11 april jl. was Gewoon GooiseMeren aanwezig bij de extra raadsvergadering in Laren met als onderwerp de Arhi-
procedure. Het Larense college wilde, ter voorbereiding op hun open gesprek met de gedeputeerde op 13 april 2017, de 
mening van de Larense raad polsen. Input voor de bespreking was o.a. een verkenning van het Larense college bij de 
andere colleges in de regio (zie bijlage). Daartoe heeft een gesprek plaatsgevonden met het college van Gooise Meren 
(mevr. Van Meerten en de heren ter Heegde en Franx) op 14 maart jl. (samen met het college van Hilversum). 

Conclusie van de verkenning is dat, m.u.v. Huizen, alle colleges “een grote mate van eenheid” kennen wat betreft de 
“wenselijke richting”, te weten: 

1. PIOFACH-taken door brede samenwerking in de regio 

2. Regiowethouders vormen het bestuur van de regio, met een mandaat op grote dossiers 

3. Het bestuur van de regio heeft voldoende doorzettingsmacht, waarbij bindende arbitrage plaatsvindt in geval een 
gemeente met een beslissing oneens is. 

Door het college van Laren werd tevens gesteld dat er “een brede afkeer is tegen 3 gemeentes”. 

 

Gewoon GooiseMeren is zeer verbaasd over de inhoud en conclusies van de verkenning van het college van Laren en 
heeft daarom de volgende vragen voor het college: 

1. Is het college bekend met (inhoud en conclusies van) de verkenning van het college van Laren? 

2. Deelt het college de inhoud en conclusies van die verkenning? 

3. Zo ja, is dat het standpunt van het college m.b.t. de door de Provincie opgestarte Arhi-procedure? 

4. Zo nee, wat is dan het standpunt van het college m.b.t. de door de Provincie opgestarte Arhi-procedure? 

5. Hoe verhoudt de inhoud en de conclusies van de verkenning zich met het verzoek van het college van Weesp om 
met Gooise Meren te praten over een ambtelijke fusie en mogelijk op termijn een bestuurlijke fusie? 

6. Hoe verhoudt de inhoud en de conclusies van de verkenning zich met het open overleg dat het college gevoerd 
heeft met de gedeputeerde op 6 april jl.? 

7. Waarom is de raad niet op de hoogte gesteld van de inhoud en conclusies van de verkenning van het college van 
Laren en het standpunt van het college zoals dat aan de verkenners van Laren is verwoord? 

 
12 april 2017 
 
Beantwoording college: 
 
1. Ja 
2. Piofach: klopt. Daar maken Hilversum en Gooise Meren werk van. Regiowethouders; daar heeft Gooise Meren zich 
niet over uitgelaten. Als bedoeld wordt dat er in de Regio bestuurlijk trekkers moeten komen op  bepaalde dossiers, dan 
onderschrijft het college dit. Arbitrage: hiertoe zal een voorstel komen vanuit de Regio; college staat hier positief tegenover, 
maar moet nog wel een afweging maken. College onderschrijft kortom de geschetste lijn. maar niet ‘een brede afkeer tegen 
3 gemeentes’. Het college heeft geen behoefte om tegen de eis van de provincie van maximaal drie gemeenten in te gaan.  
3. Het college onderschrijft de lijn van Laren om tot meer bestuurskracht te komen, maar sluit een fusie met Weesp 
niet uit als een onderdeel hiervan.  
4. Zie 3. 
5. Zie 3. 
6. In dat overleg is dezelfde lijn uiteengezet: samenwerken op Piofach, bindende arbitrage , de bereidheid om Weesp 
te ondersteunen; niet tegen een fusie met Weesp op termijn (2022). 
7. Het college neemt het initiatief van Laren waar als een poging van hen draagvlak te vinden voor de eigen 
bestuurlijke lijn. Het college onderschrijft grote delen van die lijn, maar heeft, zoals al gezegd, geen behoefte om tegen de 
eis van de provincie van maximaal drie gemeenten in te gaan. Als pas gefuseerde gemeente voelt Gooise Meren zich op dit 
punt niet bijzonder aangesproken. Het college bespreekt de lijn die zij ziet als haalbaar en die door een groot van de raad 
lijkt te kunnen worden onderschreven komende woensdag met de Raad.  
 



 


