Factsheets
ten behoeve van
informatiebijeenkomsten
Huizen
op 8, 22 en 30 mei

Waarom is provincie deze arhiprocedure gestart? (1)
• Sinds 2005 discussie in regio over samenwerking en
bestuurlijke inrichting
• Rapporten Winsemius (2013) en Jansen & Te Grotenhuis
(2014) laten zien dat regio kansen laat liggen (haar
voorsprong verliest) voor haar inwoners, maatschappelijke
organisaties en bedrijven door onvoldoende samenwerking
en bestuurskracht
• Gemeenten konden na deze rapporten zelf de regie nemen
en de problemen aan gaan pakken.

 Regiobestuur is vereenvoudigd
 Gooise Meren is gevormd

Waarom is provincie deze arhiprocedure gestart? (2)
• Deloitte heeft in opdracht van provincie en gemeenten in
2016 de voortgang in regio onderzocht

• Rapport Deloitte: lokale bestuurskrachtproblemen
Wijdemeren en Weesp (blijkt ook uit eigen onderzoek
Weesp) + regionale bestuurskrachtproblemen

• Helaas nog steeds regionale bestuurskrachtproblemen
• Op fysieke domein veel planvorming, maar weinig/geen
concrete resultaten
• Sociale domein heeft regio wel voortvarend opgepakt
• Op samenwerkingsdossiers onvoldoende resultaten:
bijv. HOV-project, dossier spoordoorsnijdingen,
ontwikkeling Shared Service Center

Waarom is provincie deze arhiprocedure gestart? (3)
• Provincie vroeg gemeenten om reacties op rapport Deloitte
• Zienswijzen gemeenten zeer verdeeld en onverenigbaar:

men erkende de urgentie, maar men was het niet eens over
de oplossingen
• Aantal gemeenten vroegen provincie om regie omdat men
er met elkaar niet uitkomt
• Wettelijke taak van provincie om kwaliteit lokaal bestuur te
bewaken en oog te hebben voor regionale bestuurskracht
• Daarom zijn GS in februari de arhi-procedure gestart

Wat is voorstel van GS?
• GS willen lokale bestuurskrachtproblemen Wijdemeren en
Weesp oplossen en de regio versterken

• Winsemius, Jansen & Te Grotenhuis en Deloitte
adviseerden allemaal opschaling (fusies gemeenten) en
tevens versterking regionale samenwerking van de nieuw
gevormde gemeenten
• Voorstel GS: maximaal 3 nieuwe gemeenten die nauw met
elkaar gaan samenwerken met 1 gemeente als stip aan de
horizon
• Nu meteen 1 gemeente is een stap te ver

Zit er ruimte in voorstel GS?
• GS staan open voor suggesties van gemeenten over ‘wie
met wie’ (mits goed onderbouwd) en welke fusiedatum
(mag ook later dan 2020)
• Daarom nu open overleg fase met gemeenten om voorstel

GS te bespreken en ideeën colleges en raden te horen
• Gemeenten hebben tot eind oktober de tijd om met
concreet voorstel te komen
• Als GS daar vertrouwen in hebben, stoppen zij de
procedure
• Daarna is er nog alle tijd voor gemeenten om dit voorstel
in goed overleg met inwoners verder uit te werken

Waarom hebben GS Huizen in
procedure meegenomen?
• Huizen heeft de zaken op orde: stabiele gemeentefinanciën en
geen lokale bestuurskrachtproblemen
• De regering en Tweede Kamer verwachten van provincie dat zij
integraal naar het vraagstuk kijkt en de hele regio in

beschouwing neemt
• Huizen maakt deel uit van de regio, de mening van Huizen is
van belang en Huizen kan helpen met oplossen problemen

• Het is in het belang van de inwoners, organisaties en bedrijven
van Huizen dat de gemeente Huizen haar verantwoordelijkheid
neemt voor bovenregionale vraagstukken

Wat schieten inwoners, organisaties
en bedrijven er mee op? (1)
• Er ontstaan sterkere, meer gelijkwaardige gemeenten met een
stevig ambtenarenapparaat die inwoners, organisaties en

bedrijven nog beter kunnen bedienen
• Drie gemeenten kunnen makkelijker de belangen behartigen
richting provincie, Den Haag en Europa
• Samenwerking met en besluitvorming tussen drie gemeenten
zal makkelijker gaan dan nu met 7 (met Eemnes erbij 8)
gemeenten
• Betere samenwerking zal leiden tot resultaten op
samenwerkingsdossiers zoals spoordoorsnijdingen,
bedrijfsvoeringstaken

Wat schieten inwoners, organisaties
en bedrijven er mee op? (2)
• Betere samenwerking zal leiden tot resultaten op het gebied van
economie, wonen, bereikbaarheid, voorzieningen
• Gooi en Vechtstreek is enige regio in Randstad waar
werkgelegenheid daalt en economische dynamiek afneemt
• Voorzieningenniveau ontwikkelt zich in negatieve richting
• Kwaliteit en potentie landschap worden bedreigd door
toenemende druk op ruimte
• Kortom: u wordt beter bedient door uw gemeente en uw
gemeente en regio blijven prettig om in te wonen, werken en
recreëren

Hoe gaat het verder? (1)
• Fase van open overleg duurt tot 7 augustus 2017
• Gemeenteraad Huizen brengt vóór 7 augustus zijn visie ter
kennis van GS
• GS moeten volgens Wet arhi uiterlijk op 7 november 2017 een
besluit nemen:
• procedure doorzetten (en met welk voorstel); of
• procedure stopzetten omdat gemeenten zelf de
handschoen oppakken
• Als GS procedure doorzetten, stellen GS een
herindelingsontwerp vast
• Herindelingsontwerp wordt ter inzage gelegd en iedereen kan
daarop reageren

Hoe gaat het verder? (2)
• GS en PS besluiten of zij ontwerp omzetten in definitief
herindelingsadvies
• Het herindelingsadvies wordt verstuurd naar minister BZK
• Minister BZK besluit of het voorstel omgevormd wordt tot

een wet
• Raad van State buigt zich over wet
• Tweede Kamer behandelt wet

• Eerste Kamer behandelt wet
• Koning ondertekent wet
• Fusie(s) treden in op 1 januari van jaar X

