
De raad van de gemeente Muiden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 november 2006, inzake de
"Notitie positiebepaling Muiden in de gemeentelijke herindeling";

B E S L U I T :

1. De gemeente Muiden kan op de langere termijn niet volwaardig en bestuurskrachtig
opereren en dus niet zelfstandig blijven voorbestaan. Om voorbereid te zijn op de
toekomst wordt een fusie per 1 januari 2010 gerealiseerd.

2. Uit te spreken dat bij fusievarianten bij voorkeur gekozen wordt voor variant G4 (Muiden,
Weesp, Naarden, Bussum) en daarna voor G3 (Muiden, Weesp, Naarden).

3. Uit te spreken dat een kleine fusie qua schaalgrootte onvoldoende voordelen met zich
brengt.

4. Deel te nemen aan een door de vier gemeenten te maken rapportage ('Schets van de
nieuwe gemeente'), waarbij de volgende onderwerpen in ieder geval onderzocht moeten
worden:
Identiteit en cultuur.
• De eigenheid en identiteit van de gemeente en haar beiden kernen dient

gewaarborgd te zijn. Belangrijke elementen daarbij zijn:
o behoud van het cultuurhistorische karakter van de kern Muiden;
o behoud van het dorpse karakter van de kern Muiderberg;
o behoud van de openheid van de landelijke gebieden.

• De belangenbehartiging vanuit de beide kernen (bijvoorbeeld door middel van
dorpsraden) dient eveneens verzekerd te zijn.

Contacten
* Voor de inwoners van de nieuwe gemeente dient de gemeentelijke organisatie

makkelijk bereikbaar te blijven.
* De kwaliteit van het gemeentelijk handelen dient duidelijk te worden versterkt in de

gefuseerde situatie (bijvoorbeeld ook door middel van serviceloketten).
Financiele posities.
• Onder andere met behulp van accountants worden de financiele posities in beeld

gebracht, waaronder de risico's en de onderwerpen die ingrijpende financiele
consequenties kunnen hebben.

* Tevens worden in beeld gebracht de onderhoudstoestand en de bijbehorende
voorzieningen van wegen, groenareaal, sociaal-maatschappelijke voorzieningen,
eigendommen en de gemeentelijke organisaties

Deze schets wordt in overleg tussen de vier gemeenten opgemaakt en besproken en zal
worden beoordeeld op de criteria: draagvlak, bestuurskracht, duurzaamheid, interne



samenhang van de nieuwe gemeente, regionale samenhang en evenwicht en planologische
ruimtebehoefte1.

Na een positieve beoordeling zal de uitspraak van de gemeenteraad om met Naarden,
Bussum en Weesp te fuseren worden herbevestigd in de raadsvergadering van mei 2007 en
zal aan de provincie worden gevraagd om deze over te nemen in het herindelingsontwerp
Gooi en Vechtstreek.
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1 Beleidskader gemeentelijke herindeling, BZK


