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Inleiding
Op 13 maart jl. ontvingen wij de Raadsmededeling (mogelijk abusievelijk) gedateerd 6 november 2018. Hierin wordt een
toelichting gegeven op de inspanningen die het College zich heeft getroost om de gemeente Huizen te bewegen tot
evenwichtiger verdeling van de kosten voor de gemeenschappelijk archiefdienst, nav een motie van 7 maart 2018 die volgde
op de beantwoording van schriftelijke vragen van begin 2018.
De bereidheid van de gemeente Huizen voor het op evenwichtige wijze bijdragen aan gemeenschappelijk kosten kwam ook
aan de orde bij de solidariteitsregeling die een ingroeimodel beoogde voor nadeelgemeenten ivm de nieuwe verdeelsleutel
voor de Veiligheidsregio. Huizen weigerde daaraan bij te dragen, terwijl de gemeente eerder wél profiteerde in een
voordeelsituatie. Een weigering van Huizen betekent dat andere gemeenten daar dan voor opdraaien.
De situatie van de onevenwichtige verdeling van de kosten van de gezamenlijke archiefdienst bestaat al sinds 2002 en het
voordeel dat de gemeente Huizen daarvan heeft is naar schatting €100.000, ieder jaar. Het college van Huizen lijkt pas bereid
tot herziening van afspraken bij de gelegenheid van een fusie van de archiefdienst met de gemeente Hilversum en lijkt en
passant een verwijt te maken dat Gooise Meren Huizen onvoldoende betrekt bij besprekingen over een fusie.
Vraagsteller heeft de correspondentie tussen de gemeente Gooise Meren en Huizen ingezien en moet concluderen dat de
gemeente Huizen geen gehoor lijkt te willen geven aan het beroep dat de gemeente Gooise Meren op de gemeente Huizen
doet.
Vraag 1
In het antwoord van de gemeente Huizen wordt gesuggereerd dat sprake is van recent gewijzigde afspraken ivm de fusie die
leidde tot de gemeente Gooise Meren, terwijl in onze beleving sprake is van een andere presentatie van kosten, te weten in
kosten per inwoner. Uit die weergave lijkt de gemeente Gooise Meren bij benadering drie maal zoveel bij te dragen voor de
gezamenlijke archiefdienst. Kunt u aangeven of sprake is van recent gewijzigde inhoudelijke afspraken of inderdaad van een
andere presentatie?
Vraag 2
Eerder heeft het college aan de raad geantwoord dat Huizen bekendstaat als een betrouwbare partner in de regionale
samenwerking. Nu de gemeente Gooise Meren nadrukkelijk heeft gewezen op die al lang bestaande onevenwichtigheid en
Huizen niettemin geen bereidheid toont om te komen tot een evenwichtiger bijdrage, is het college die mening nog altijd
toegedaan?
Vraag 3
De omstandigheid van een eventuele fusie met Hilversum staat in principe los van de financiële onevenwichtigheid. Ziet het
college nog andere mogelijkheden om Huizen te verleiden tot een betere verdeling te komen?

