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Excellentie, 

Op verzoek van de Tweede Kamer hebt u in de Gooi en Vechtstreek onderzoek gedaan naar 

het draagvlak voor het wetsvoorstel 32 280 om Bussum, Muiden, Naarden en Weesp te 

fuseren (GV-4) en voor het amendement van Kamerlid Van Beek (VVD) om alleen Bussum, 

Muiden en Naarden samen te voegen met Weesp als restgemeente (GV-3). De uitkomst van 

het regionale draagvlakrondje, dat op 13 april jl. was voltooid, bewijst te meer dat er geen 

uitzicht is op een fusie die in het gebied breed en consistent wordt gedragen of op een 

meerderheid in het parlement kan rekenen. Op persoonlijke titel geef ik u in overweging het 

omstreden wetsvoorstel zo spoedig mogelijk in te trekken, zoals u onlangs ook hebt gedaan 

met het herindelingsvoorstel in de regio Krimpenerwaard.  

Ik was deze mening al toegedaan na bestudering van de antwoorden van de negen gemeenten 

en de provincie Noord-Holland (zie http://www.harrymock.nl/weblog-dagboek.html ). Mijn 

mening wordt versterkt door de gebeurtenissen van afgelopen zaterdag in politiek Den Haag. 

Toen in februari 2011 het kabinet Balkenende IV viel, werd het onderhavige wetsvoorstel 

controversieel verklaard. Het gevolg was dat het hele herindelingproces in de Gooi en 

Vechtstreek stil kwam te liggen. Het zou zonde van de tijd zijn als dit opnieuw zou gebeuren. 

Wanneer u het wetsvoorstel thans eigener beweging intrekt, dan komt aan deze in onze regio 

langslepende arhi-procedure een einde en doemen er nieuwe perspectieven op, die 

verhoudingsgewijs snel gestalte kunnen krijgen (zie ook bijgaand artikel of surf naar  

http://www.harrymock.nl/dwalen-door-het-gooise-doolhof.html).   

We leven in een kennis- en innovatietijdperk, maar bij bestuurlijke vraagstukken wordt vaak 

nog gedacht in structuren van de 20
ste

 eeuw. Direct na intrekking van het wetsvoorstel zou 

door u of door de provincie een projectgroep en een klankbordgroep in het leven geroepen 

kunnen worden. De projectgroep, bestaande uit deskundigen en nauw bij de regio betrokken 

personen, kan met voortvarendheid oplossingen aandragen voor de problemen waarmee 

gemeenten in de Gooi en Vechtstreek nu en in de toekomst geconfronteerd worden, daarbij 

rekening houdend met de ontwikkelingen op het gebied van de informatie- en communicatie 

technologie. De klankbordgroep, bestaande uit burgemeesters uit de regio, kan aangeven in 

hoeverre er voldoende draagvlak voor de aangedragen voorstellen bestaat. 

Naar mijn stellige overtuiging kunnen er op deze manier sneller bevredigende besluiten over 

gewenste fusies en/of gemeentelijke samenwerkingsvormen worden genomen dan wanneer op 

de huidige weg van mogelijk gedwongen fusies of noodverbanden in de vorm van 

amendementen wordt voortgegaan, nog afgezien van vertragingen als gevolg van een 

kabinetscrisis, nieuwe verkiezingen, etc. Fusies van gemeenten zijn ingrijpende processen die 

veel van de ambtelijke organisaties, de bestuurders en de kasposities vergen. Het is verstandig 

dit in een keer goed te doen met brede steun van onderaf en met een heldere visie op de 

toekomst.  

Uiteraard ben ik bereid mijn ideeën toe te lichten. 

Met verschuldigde eerbied, 

Harry Mock  

Muiderberg, 23 april 2012  
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