
Inspraak commissie AZ Muiden d.d. 20 juni 2013 

door Harry Mock 

Voorzitter, 

Uiterlijk op 1 juli aanstaande verwacht de provincie schriftelijke reacties van de negen 

gemeenten uit het gewest Gooi en Vechtstreek op de aanbevelingen van oud-minister Pieter 

Winsemius d.d. 18 april 2013.  

We zijn nu twee maanden verder en ik heb inmiddels de reacties gelezen van Hilversum, 

Huizen, Naarden, Bussum, Weesp, Wijdemeren en de BEL-gemeenten Blaricum en Laren. 

Mijn eigen gemeente Muiden komt in dit rijtje niet voor.  

Volgens de heer Winsemius is voor Muiden, Naarden en Weesp samenwerking geen 

alternatief voor herindeling. “Zij moeten per direct op zoek naar een of meer fusiepartners en 

hebben daarbij aan elkaar niet genoeg”, zo schrijft hij.  

De vraag is dus: met welke gemeenten wil Muiden fuseren. Wil Muiden links om naar de 

Vechtstreek-gemeenten, wil Muiden rechtsom naar de Gooi-gemeenten of misschien toch 

middendoor: het stadje Muiden naar de Vechtstreek en het dorp Muiderberg naar het Gooi.  

Formeel geeft Muiden nog steeds de voorkeur aan een fusie met Weesp, Naarden en Bussum, 

dus linksom én rechtsom. Wie de standpunten van deze laatste drie kent, weet dat een 

dergelijke combinatie een illusie is. Ook een samenwerking en/of fusie met alleen Naarden en 

Weesp is door de feiten achterhaald en zou bovendien volgens Winsemius geen  oplossing 

betekenen. Een bestuurlijk samengaan van alle gewestgemeenten (GV 9) lijkt op korte termijn 

eveneens een utopie.   

Iedereen erkent dat Muiden als bestuurlijke eenheid te klein is en zo snel mogelijk moet 

fuseren. Het ambtenarenapparaat is te beperkt, we hebben wethouders van buiten de gemeente 

nodig om de boel nog enigszins gaande te houden, de reserves zijn opgesoupeerd en de 

gemeente staat onder preventief financieel toezicht van de provincie. Wat is het bestaansrecht 

van Muiden nog? Nu al wordt meer dan de helft van de taken bovengemeentelijk uitgevoerd. 

Volgens mij zit de gemeente Muiden zichzelf en andere gemeenten in de regio behoorlijk in 

de weg. De raad kenmerkt zich nogal eens door onderling wantrouwen, verdeeldheid en 

besluiteloosheid. Ik stel voor de inwoners van Muiden en Muiderberg op korte termijn hun 

voorkeuren ten aanzien van een haalbare fusie c.q. herindeling te laten uitspreken. 

Omdat ik volgens het reglement niet voor een tweede keer het woord kreeg, heb ik op 24 juni 

2013 de volgende mail aan de wnd. burgemeester van Muiden en de vier fractievoorzitters 

gestuurd: 

 

Indien ik tijdens de commissie AZ van afgelopen donderdag de mogelijkheid had gekregen in 

tweede instantie nog wat te zeggen, dan waren dat de volgende twee punten geweest:  

 

a. Ik heb geen enkele indicatie gekregen dat Bussum een fusie met Muiden wil. In de 

schriftelijke stukken beperkt Bussum zich qua fusieopties nadrukkelijk tot de ‘zand-

gemeenten’ en daar valt de gemeente Muiden volgens de indeling van Winsemius 



buiten. Ik vermoed dat Bussum pas het achterste van haar tong laat zien nadat Muiden 

kiest voor aansluiting bij een Gooicombinatie zonder Weesp. Overigens ben ik er van 

overtuigd dat Bussum in elk geval niet tegen een eventuele toetreding van Muiderberg 

zal zijn, ook al om Naarden te behagen. 

 

b. In reactie op mijn voorstel de inwoners van Muiden en Muiderberg hun voorkeuren te 

laten uitspreken, zei een commissielid dat daar geen tijd voor was. Daar ben ik het niet 

mee eens. Aan de gewestgemeenten is dan wel verzocht vóór 1 juli te reageren, maar 

de diverse colleges moeten op verzoek /in opdracht van hun raden ook na deze datum 

nog veel mogelijkheden onderzoeken en verkennende gesprekken voeren. Een enquête 

zou dus best nog kunnen indien daartoe de bereidheid zou bestaan. De minister 

verwacht een advies van de provincie (pas) vóór 1 oktober. 

 

 

Voorts wil ik nog opmerken dat ik constateer dat de gemeenteraad van Muiden blijft kiezen 

voor door de tijd achterhaalde, niet realistische opties. In feite geeft Muiden daarmee de 

provincie en de minister de vrije hand en zet de gemeente zichzelf buitenspel. Zoals 

voetballers weten kun je in buitenspelpositie niet scoren.  

 

Ik concludeer dat het de raad niets kan schelen hoe een herindeling er uit ziet, als Muiden 

maar snel fuseert. Het doet er niet toe met wie. Als je er zo in staat, dan is het onbegrijpelijk 

dat een eventuele splitsing van de gemeente vooralsnog wordt afgewezen, ook al zou 

“opknippen” kunnen bijdragen aan een goede oplossing voor Muiden en de regio.  

 

De stad Muiden, inclusief haar deel van de Bloemendalerpolder, heeft een natuurlijke 

oriëntatie op Weesp ontwikkeld, terwijl het dorp Muiderberg, inclusief zijn deel van het 

Naardermeer, een duidelijke culturele “pas” met Naarden/Bussum heeft. Ik vrees dat 

gewenste fusies in het Gooi, waarbij de gemeente Muiden betrokken kan of wil zijn, onnodig 

belast worden door de ambivalente situatie van een ongedeeld Muiden, waarvan het hybride 

karakter minder uitnodigend en mogelijkerwijs blokkerend werkt voor een of meer andere 

gemeenten. 

 

Harry Mock 

 

----------------  


