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Inspreken commissie FEBO PS 4 februari 2008 
Door A.M. Worm-de Moel, burgemeester van Muiden 
 
Voorzitter, dames en heren, 
 
Vanavond is een belangrijke avond voor de bestuurlijke toekomst van Muiden en dus van haar 
buurgemeenten, gelegen in een vitaal deel van de Randstadmetropool. Samen met de provincie 
spreken we al ruim 2 jaar over deze fusie. Met de gedeputeerde Moens, met de fractievoorzitters 
van PS en met elkaar als gemeentebesturen van Naarden, Weesp, Bussum en Muiden. In goede 
verhoudingen en daar heeft ieder zich voor ingezet. Dat is een belangrijk vertrekpunt voor zo;n 
belangrijk toekomstperspectief. 
We besturen in een regio waar op korte en middellange termijn grote ontwikkelingen spelen die 
vragen om een sterke gemeente, ondersteund door een sterke ambtelijke organisatie. En daar heb 
je een zekere schaal voor nodig. Anders verliest deze Euroregio zijn concurrentie-positie ten 
opzichte van bijv. Stockholm en Frankfurt. Het gaat immers niet alleen om de belangen van een 
van onze gemeenten, maar om belangen die over onze grens heen gaan. 
Het is dan van belang dat de bestuurlijke drukte afneemt, dat er democratisch gelegitimeerd , op 
effectieve wijze belangrijke beslissingen kunnen worden genomen. Over infrastructuur, A1 A6, 
oeververbinding Amsterdam-Almere; over woningbouw, Bloemendalerpolder en KNSF terrein; 
over natuurontwikkeling, zoals de ecologische hoofdstructuur, het behoud van open water en 
open landschappen;  over toerisme en recreatie, Hollandse Waterlinie, zeilen, wandelen. 
Grensoverschrijdende onderwerpen die alle inwoners van deze 4 gemeenten aangaan. Dit geeft 
ook al de samenhang tussen hen aan: geografisch, cultureel, economisch en sociaal.  
 
Is er draagvlak voor de fusie van Naarden, Weesp, Bussum en Muiden? Ja, 3 van de 4 gemeenten 
willen dit, ook qua inwonerstal een forse meerderheid.  
De gemeenteraden hebben hier inmiddels 3 x een besluit over genomen. 
Muiden deed dat op 21 december 2006, nl. het principebesluit, gevolgd met de herbevestiging op 
28 juni 2007 en de bevestiging in zienswijze op 1 november van datzelfde jaar. 
 
Hebben we de inwoners geraadpleegd? 
Ja, uitgebreid. De raad van Muiden heeft haar principebesluit van 21 dec. 2006 genomen na 
uitgebreide consultatie van haar inwoners. Op informatie avonden, via informatie bulletins. Maar 
ook via een internetenquête, aangeboden aan alle inwoners van 16 jaar en ouder. Veel inwoners 
van jong tot oud hebben die ingevuld.  
Via een representatieve telefonische raadpleging door bureau Interview NSS verzorgd. De 
uitkomsten waren duidelijk: een fusie werd als onontkoombaar gezien en fusie met onze 3 buren 
werd als favoriet aangegeven. Er werd ook zorg geuit over het behouden van de eigen identiteit. 
De identiteiten van onze 2 kernen, die zo verschillend zijn: Muiderberg en Muiden. 
Deze informatie heeft de raad gevoed om tot haar eerste besluit van 21 december 2006 te komen, 
zoals net genoemd herbevestigd in het vervolgtraject: een fusie tot een gemeente van 73.000 
inwoners. Hierbij is het organiseren van een  kernenbeleid ook goed uitvoerbaar. 
De raad van Muiden heeft ook expliciet NEEN gezegd tegen een fusie met alleen Weesp. Dit 
geeft onvoldoende bestuurskracht en heeft het risico in zich dat we op afzienbare tijd weer 
moeten fuseren. Dat is voor geen enkel belang goed. Niet voor de inwoners, niet voor de 
medewerkers en niet voor de kracht van het bestuur. 
 
Als GV4 gemeente ben je partij in grote ontwikkelingen van Amsterdam en Almere en van het 
Rijk. Wij constateren nu dat wij als Muiden onvoldoende gewicht in de schaal kunnen leggen, om 
de belangen van onze inwoners en die van de buurgemeenten bij deze grootschalige 
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ontwikkelingen te kunnen behartigen. En we hebben naast Naarden en Weesp ook Bussum 
daarbij nodig. 
Onze financiën zijn op orde, we hebben grote woningbouwopgaven in portefeuille. 
Muiden is klaar om de stap te maken naar een grotere gemeente, waarin we samen de belangen 
van onze inwoners kunnen dienen. Ik ben trots op onze gemeente dat zij over hun eigen 
schaduw heen durven te stappen in het belang van de toekomst, niet alleen die van Muiden maar 
die van alle inwoners in deze Euroregio. En ik ben ervan overtuigd dat haar betrokken inwoners 
er voor zullen blijven zorgen dat Muiden een schat van een stad blijft. 
 


