
 
    
           

 
 
MOTIE – Gemeentelijke samenwerking  

 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 26 maart 2013, 
 
OVERWEGENDE DAT: 
 

 Dat er in bestuurlijk Nederland gesprekken plaatsvinden over verdergaande 
schaalvergroting van provincies en gemeenten; 

 De colleges van Weesp, Wijdemeren en Stichtse Vecht op 18 februari een 
gezamenlijk persbericht hebben uitgebracht, waarin zij hebben aangegeven een 
intensief samenwerkingstraject te willen opzetten; 

 Zij daarnaast hebben aangeven dat met het in gang zetten van deze samenwerking, 
nieuwe of bestaande samenwerkingsverbanden met andere gemeenten in de Gooi- 
en Vechtstreek of in de Provincie Utrecht niet uitgesloten zijn. Zij hebben zich echter 
voorgenomen daar alleen gezamenlijk aan deel te nemen. 

 Het College niet kan beslissen over intensieve samenwerking of fusie, maar dat dit 
een bevoegdheid is van de Gemeenteraad;  

 De fusie van Breukelen, Loenen en Maarssen nog maar net achter de rug is en dat 
rust en stabiliteit nodig is voor de gemeente. Dit stelt eisen aan de omvang en het 
tempo van een eventuele daadwerkelijke intensieve samenwerking en/of fusie.  

 
 

SPREEKT UIT DAT: 
 

 Het College de Gemeenteraad heeft overvallen met deze mededeling en de raad 
gepasseerd is bij deze belangrijke stap; 

 
 
EN DRAAGT HET COLLEGE OP 
  

 De Gemeenteraad op korte termijn te consulteren over de voor- en nadelen van 
intensieve samenwerking met de twee genoemde gemeenten; 

 De samenwerking met andere gemeenten op de agenda van de raad te zetten, 
 
en gaat over tot orde van de dag. 
 
 
 
 
 
Piet Paul   
GroenLinks   
 
 
 
 
 
 



 
 

Bijlage:  
 

Persbericht 
4 maart 2013 
 
Nut en noodzaak voor regionale samenwerking voor gemeente Stichtse Vecht  

GroenLinks Stichtse Vecht is in principe voor samenwerking met gemeenten in de regio op gebieden 
waar dit goedkoper, efficiënter en bestuurlijk beter is.  Maar belangrijker vinden wij op dit moment 
dat wij zorg dragen voor een stabiel lokaal bestuur dat dicht bij de burgers staat. Samenwerking in 
het sociale domein met de extra taken die het Rijk en de Provincie naar de gemeenten gaat schuiven, 
ligt voor de hand. 

Dat gezegd hebbende, hebben we aantal kritische kanttekeningen:  

 Het college heeft de gemeenteraad overvallen met deze mededeling, terwijl een besluit over 
intensieve samenwerking aan de gemeenteraad is. Pas medio februari zijn fractieleiders 
geïnformeerd, 5 dagen daarna lag er al een gezamenlijk persbericht. GroenLinks wil dat de raad 
tijdig en deugdelijk wordt geïnformeerd. Het moet het college duidelijk zijn dat de raad beslist en 
niet het college. Het college mag zonder instemming van de raad geen onomkeerbare afspraken 
maken. 

 Als je het persbericht goed leest, gaat het om verkenning tot een fusie van deze drie gemeenten. 
De colleges hebben zich vergaand aan elkaar gecommitteerd. Zij willen ook wel met andere 
gemeenten over samenwerking praten, maar alleen als trio. Dat zal kleinere gemeenten kunnen 
afschrikken. Daar is GroenLinks niet voor. Wij zijn voor samenwerking met andere gemeentes op 
basis van gelijkwaardigheid. 

 De vraag is, op basis waarvan het college deze partners heeft gezocht. Voor wat betreft 
cultuurhistorische aspecten ligt Wijdemeren voor de hand, maar Weesp niet. Samenwerking met 
Maartensdijk en De Bilt ligt dan meer voor de hand. Maar wellicht zijn er ook goede argumenten 
voor Woerden en de Ronde Venen. GroenLinks wil weten waarom het college voor deze partners 
heeft gekozen. 

 Verder is de vraag of er duidelijk inzicht is in de financiële draagkracht van de nieuwe gemeente. 
Daar zijn vraagtekens bij te zetten, gezien de financiële situatie van Weesp en de opgave van 
Wijdemeren voor het reinigen van de plassen. GroenLinks wil duidelijkheid over de criteria op 
basis waarvan samenwerking gezocht moet worden met andere gemeentes. Cultuurhistorische 
aspecten en financiën zijn belangrijk, maar ook een stabiel bestuur en een kleine afstand tussen 
de burgers en hun gemeente. Verder wil GroenLinks een taxatie van het college op basis van de 
criteria: hoe zou de nieuwe gemeente er dan voor staan? 

 Als de kabinetsplannen om de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht te laten fuseren, 
om wat voor reden dan ook niet doorgaan, dan is meteen deze fusie geblokkeerd, omdat deze 
over de provinciegrenzen heen gaat. Het lijkt GroenLinks in dit stadium van de discussie 
onverstandig om alle energie te richten op een samenwerking die wellicht niet doorgaat vanwege 
ontwikkelingen die de gemeenten zelf niet onder controle hebben. 

 Verder is GroenLinks Stichtse Vecht van mening dat na de fusie van Breukelen, Loenen en Maarssen, 
die nog maar net achter de rug is, rust en stabiliteit nodig is en dat de gemeente moet investeren in 
de ambtenarenorganisatie en in korte lijnen naar de burgers. Dit stelt eisen aan de omvang en het 
tempo van een eventuele daadwerkelijke nieuwe fusie. 

  



 
 

 

 

 Met vriendelijke groet  

 
Namens fractie en bestuur van GroenLinks Stichtse Vecht,  
Piet Paul, fractievoorzitter 
Coletta Teuben, voorzitter bestuur 

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

Voor meer informatie: Piet Paul, fractievoorzitter GroenLinks Stichtse Vecht, 0620978205, e-mail 

pieter.paul@xs4all.nl  
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