Motie
Onderwerp motie:

Meer tijd voor regio inzake bestuurskracht

Vergaderdatum:

21 juni 2017

Agendapunt (nr en naam):

1.1a

Perspectiefnota 2018 (323590)

Status:
verworpen
Ondergenoemde raadsleden dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Roept het college op:
er bij de Provincie Noord Holland en de Commissaris van de Koning op aan te dringen om;
- De regio meer tijd te geven om tot een gezamenlijke oplossing te komen ter vergroting van de bestuurskracht, die
vervolgens als goed alternatief kan worden aangedragen bij de provincie;
- Inwoners de gelegenheid te geven om zich bij de komende gemeenteraadsverkiezingen uit te spreken over een mogelijke
fusie van of samenwerking tussen gemeenten en deze inbreng bij de besluitvorming te betrekken;

En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting
Overwegende dat:
1. De provincie n.a.v. de recente bestuurskrachtmeting heeft laten weten dat zij de regie voor gemeentelijke herindeling
naar zich toetrekt en zich ten doel stelt om reeds binnen 2 tot 3 jaar tot een gemeentelijke herindeling te komen van
maximaal 3 gemeenten in de regio Gooi & Vechtstreek;
2. Het proces zodanig is ingericht, dat de periode van open overleg reeds op 6 augustus zal eindigen en betrokken
gemeentes voordien een eventueel eigen alternatief bij de provincie moeten aandragen;
3. Vóór de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 duidelijk moet zijn hoe de herindeling eruit komt te zien;
Voorts overwegende dat:
1. Een zorgvuldig proces om te komen tot een grotere bestuurskracht in de regio niet gebaat is bij onnodig veel tijdsdruk;
2. Er bij betrokken gemeentes behoefte bestaat om op bestuurlijk niveau met elkaar in gesprek te gaan en te onderzoeken
of er consensus kan ontstaan over de toekomst van onze regio als mogelijk alternatief voor de plannen van de provincie;
3. Om hier toe te komen er op initiatief van Hilversum een regio conferentie georganiseerd zal worden – vermoedelijk in
september – , doch de periode van open overleg dan al is geëindigd waardoor de uitwerking van ideeën na de deadline
van de provincie gereed zal komen;
4. Inwoners van de verschillende gemeentes zich bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zouden moeten kunnen
uitspreken over de toekomst van hun gemeente, zodat deze inbreng betrokken kan worden bij definitieve
besluitvorming;
Tenslotte overwegende dat:
5. De gemeente Gooise Meren zeer recent is ontstaan uit een fusie tussen Bussum, Naarden en Muiden en op dit moment
nog de handen vol heeft om de organisatie daar adequaat op aan te passen;
6. Om die reden op zeer korte termijn opnieuw onderdeel worden van een gemeentelijke herindeling ongewenst is.
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