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> Retouradres postbus 20011 2500 EA Den Haag 

 

De gemeenteraden van de gemeenten Bussum, Muiden 

en Naarden 

 

Geachte raden, 

 

Op 10 november jongstleden is het wetsvoorstel tot samenvoeging van de 

gemeenten Bussum, Muiden en Naarden en wijziging van de grens met de 

gemeente Weesp aangeboden aan de Tweede Kamer.1 Het afgelopen jaar heb ik 

drie verzoeken ontvangen met betrekking tot dit wetsvoorstel. In deze brief 

informeer ik u over de wijze waarop ik deze verzoeken in het wetsvoorstel heb 

verwerkt. Voor de volledigheid merk ik op dat het onderstaande gebaseerd is op 

het wetsvoorstel dat aan de Tweede Kamer is aangeboden. De parlementaire 

behandeling kan leiden tot wijzigingen. 

 

 

Naam nieuwe gemeente 

 

Op 20 oktober hebben de raden van Bussum, Muiden en Naarden een voorkeur 

uitgesproken voor Gooise Meren als naam voor de nieuwe gemeente. In het 

wetsvoorstel heb ik deze voorkeur verwerkt. 

 

 

Tijdstip eerstvolgende reguliere raadsverkiezingen 

 

Door een recente wijziging van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) 

zouden de reguliere raadsverkiezingen van maart 2018 in de nieuwe gemeente 

worden overgeslagen. De zittingsduur van de eerste raad van de nieuwe 

gemeente zou daardoor zes jaar en drie maanden gaan bedragen. Eind september 

heb ik van de raden van Bussum, Muiden en Naarden verzoeken ontvangen om 

voor de nieuwe gemeente een uitzondering op deze regeling te maken. Omdat u 

bij de voorbereiding van het herindelingsadvies geen rekening heeft kunnen 

houden met de recente wijziging van de Wet arhi, heb ik uw verzoek in het 

                                                
1 Kamerstukken II 2014/15, 34 075, nrs. 1-2. 
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wetsvoorstel gehonoreerd. In de gemeente Gooise Meren zullen derhalve in maart 

2018 raadsverkiezingen worden gehouden. De zittingsduur van de eerste raad zal 

daarmee twee jaar en drie maanden bedragen. 

 

 

Afhandeling financiële problemen Muiden 

 

Begin 2014 heb ik van de colleges van burgemeester en wethouders van de 

gemeenten Bussum en Naarden een brief ontvangen waarin zorgen werden 

uitgesproken over de financiële gevolgen van de herindeling. Mij werd gevraagd 

om een regeling te treffen in lijn met het amendement-Van Beek (2012) bij het 

wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en 

Weesp.2 Destijds dreigde voor de gemeente Muiden (dan wel de nieuwe gemeente 

Naardermeer als haar rechtsopvolger) een veroordeling tot het betalen van een 

hoge schadevergoeding in verband met de ontwikkeling van het KNSF-terrein. Het 

amendement-Van Beek strekte ertoe te voorkomen dat de voorziene gemeente 

Naardermeer bij het aanvragen van een aanvullende uitkering uit het 

Gemeentefonds zwaarder belast zou worden dan de zelfstandige gemeente 

Muiden. Op grond van de Financiële-verhoudingswet zou bij een aanvraag van de 

nieuwe gemeente gekeken worden naar de financiële positie van de nieuwe 

gemeente: de eigen bijdrage zou dan bepaald worden op de eigen bijdrage die de 

nieuwe gemeente zou kunnen leveren. Om het financiële risico voor de nieuwe 

gemeente te begrenzen, beperkte het amendement-Van Beek de eventuele eigen 

bijdrage van de nieuwe gemeente tot de eigen bijdrage die Muiden zelfstandig zou 

hebben kunnen leveren. 

 

Sinds 2012 is de situatie in een aantal opzichten veranderd. De belangrijkste 

verschillen zijn dat Muiden en de ontwikkelaars van het KNSF-terrein 

overeenstemming hebben bereikt over de voorwaarden voor een schikking en dat 

Muiden een aanvraag voor een aanvullende uitkering uit het Gemeentefonds heeft 

ingediend voor het jaar 2015. Het is mijn streven deze aanvraag vóór de datum 

van herindeling af te handelen, overeenkomstig de Handleiding artikel 12 

Financiële-verhoudingswet (en in het bijzonder het gestelde over herindeling in 

paragraaf 6.1). In dit geval is een regeling in lijn met het amendement-Van Beek 

niet nodig, omdat bij het vaststellen van de uitkering wordt gekeken naar de eigen 

bijdrage die Muiden zelfstandig kan leveren. 

 

Ik kan echter niet garanderen dat de aanvraag tijdig wordt afgehandeld, omdat 

momenteel nog gewerkt wordt aan het voorbereidende onderzoek door de 

inspecteur. Voor het geval dat de aanvraag onverhoopt niet voor de datum van 

herindeling wordt afgehandeld, bevat artikel 7 van het wetsvoorstel een regeling 

die overeenkomt met het amendement-Van Beek: de eigen bijdrage van de 

nieuwe gemeente wordt dan beperkt tot de eigen bijdrage die Muiden zelfstandig 

zou hebben kunnen leveren. Wel is het artikel iets anders geformuleerd dan het 

amendement-Van Beek, omdat Muiden inmiddels een aanvullende uitkering heeft 

aangevraagd. Naar aanleiding van een redactionele opmerking van de Afdeling 

advisering van de Raad van State is voorts gekozen voor de formulering dat de 

                                                
2 Kamerstukken II, 2011/12, 32 280, nr. 10. 
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minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het verzoek van de 

gemeente Muiden behandelt als verzoek van de nieuwe gemeente. Met deze 

formulering wordt voorkomen dat de raad van de gemeente Gooise Meren 

opnieuw een verzoek om een aanvullende uitkering zou moeten doen.  

 

Indien de schikkingsovereenkomst buiten de schuld van de gemeente Muiden (dan 

wel de nieuwe gemeente Gooise Meren) niet uitgevoerd wordt en dit ertoe leidt 

dat de gemeente wordt veroordeeld tot het betalen van een hogere 

schadevergoeding dan het bedrag dat voortvloeit uit de schikkingsovereenkomst, 

zal daarmee bij de lopende aanvraag voor een aanvullende uitkering rekening 

worden gehouden. Om dit tot uitdrukking te brengen zal ik een bepaling opnemen 

in het besluit over de aanvullende uitkering, die inhoudt dat een veroordeling tot 

het betalen van een schadevergoeding die hoger uitvalt dan hetgeen reeds is 

vergoed via de aanvullende uitkering op basis van de schikkingsovereenkomst, zal 

leiden tot een verhoging van de aanvullende uitkering. Een voorwaarde daarbij is 

dat het niet uitvoeren van de schikkingsovereenkomst niet te wijten is aan de 

schuld van de gemeente, bijvoorbeeld doordat zij afspraken uit deze 

overeenkomst niet of niet tijdig nakomt. 

 

Het bovenstaande laat onverlet dat de gemeente Gooise Meren bij de verstrekking 

van een aanvullende uitkering geconfronteerd wordt met financiële verplichtingen 

ten gevolge van de vaststelling van de eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage zal 

door de gemeente Gooise Meren -als rechtsopvolger van de gemeente Muiden- 

opgebracht moeten worden. Dit is in overeenstemming met het amendement-Van 

Beek, waarvan de strekking zoals gezegd was dat de nieuwe gemeente niet 

zwaarder mag worden belast dan de gemeente Muiden wanneer zij zelfstandig zou 

zijn gebleven. Eveneens is dit in overeenstemming met het gestelde over 

herindeling in paragraaf 6.1 van de Handleiding artikel 12 Financiële-

verhoudingswet. 

 

Een afschrift van deze brief is gestuurd aan de Tweede Kamer der Staten-

Generaal en aan gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland.  

 

Hoogachtend, 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

 

 

 

 

 

dr. R.H.A. Plasterk 

 

 

 

 


