Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laren
(via de raadsvoorzitter)
Onderwerp:
Regionale bestuurskracht Gooi en Vechtstreek
Laren, 30 januari 2019
Overeenkomstig artikel 32 van het `Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad Laren 2018’ stellen we u, ter mondelinge behandeling in de
raad van 30 januari 2019, de hiernavolgende vraag over de regionale bestuurskracht in de
Gooi en Vechtstreek:
Kennis genomen hebbende van het feit dat:
Het op 19 november 2018 door B&W toegezonden “Beleidskader gemeentelijke
herindeling 2018” van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK) expliciet stelt dat: “… het primair aan gemeenten zelf is om te werken aan
versterking van hun bestuurskracht, zo nodig via een herindeling …”;
• Genoemde minister in haar schrijven aan het college d.d. 14 januari 2019 laat weten “….
Wijziging van de provinciale indeling moet wat mij betreft geen doel op zich zijn, maar
bijdragen aan effectiever openbaar bestuur. Het kan bijvoorbeeld voortvloeien uit een
gemeentelijke herindeling met gemeenten in verschillende provincies …”;
• De minister eveneens vaststelt dat “…. het initiatief voor vervolgstappen bij de
gemeenten zelf ligt ……”. En ook, verwijzend naar het Regiocongres d.d. 5 februari 2019,
“…. ook aanleiding geeft om met elkaar te spreken over het governance arrangement dat
nodig is om de gezamenlijke agenda te realiseren ….”;
• De minister bovendien laat weten dat zij, vertegenwoordigd door de directeur-generaal
Bestuur, Ruimte en Wonen van haar departement, een ronde gaat maken door de regio
Gooi en Vechtstreek “…. om van de gemeenten te vernemen of zij behoefte hebben aan
een rol van of betrokkenheid van haar en, zo ja, hoe dat er dan uit zou kunnen zien …”.

•

De conclusie zich opdringt dat:
•

Het college nu de opdracht heeft om de oproep van de minister te beantwoorden,
inclusief het antwoord op de vraag of het college in deze context behoefte heeft aan een
rol en/of betrokkenheid van de minister.

Daarbij in acht nemend dat:
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•

Volledige betrokkenheid van de raad bij dit proces hoe dan ook dient te zijn verzekerd.

Wij tot de volgende vraag komen:
Is het college bereid, ook met het oog op genoemd Regiocongres, voorafgaand aan de
ontmoeting van het college met genoemde vertegenwoordiger van de minister van BZK, de
raad te informeren over zijn positie aangaande:
a) de opvatting van de minister betreffende de door het college eerder bepleite

overstap van Blaricum en Laren naar de provincie Utrecht;

b) een eerste schets van “vervolgstappen” die het college denkt te nemen om

genoemde oproep te beantwoorden, inclusief de mogelijke rol en/of betrokkenheid
van de minister en;
c) een duiding op welke wijze optimale betrokkenheid van de raad bij de voortgang van
dit proces wordt verzekerd?
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