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onderwerp gemeenschappelijke regeling HBL
Geachte collega's

Begin oktober hebben de colleges en raden van Blaricum, Huizen en Laren de lichte
gemeenschappelijke regeling vastgesteld en opgestuurd richting Gedeputeerde Staten. Op
8 november jl. hebben wij een voorlopig standpunt ontvangen van Gedeputeerde Staten inzake
de herindeling. Dit voorlopig standpunt heeft de verdere uitwerking van de lichte GR
opgehouden.

Het college van Laren stelt zich, zoals op verschillende momenten duidelijk aangegeven, op het
standpunt dat Laren voldoende bestuurskrachtbezit om haar zelfstandigheid niet op te geven,
daarbij mede gesteund door de rapportages die hierover zijn geschreven, zoals het door Deloitte
opgestelde rapport.
Om de regionale slagkracht te versterken denken wij dat het juist is de lichte GR zoals
vastgesteld op korte termijn verder uit te werken en te operationaliseren.

Wij denken daarbij aan een formele start per 1 maart 20 1 8 of I april 20 1 8. Eerder werd
uitgegaan van I februari 2018. Wij schatten echter in, dat door bovengenoemde omstandigheid,
deze datum niet meer haalbaar is.

Wij verzoeken jullie dan ook om samen met ons te overleggen hoe wij binnen korte termijn de
lichte GR vorm kunnen geven.
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onderwerp gemeenschappelijke regeling HBL
Geachte collega's

Begin oktober hebben de colleges en raden van Blaricum, Huizen en Laren de lichte
gemeenschappelijke regeling vastgesteld en opgestuurd richting Gedeputeerde Staten. Op
8 november jl. hebben wij een voorlopig standpunt ontvangen van Gedeputeerde Staten inzake
de herindeling. Dit voorlopig standpunt heeft de verdere uitwerking van de lichte GR
opgehouden.

Het college van Laren stelt zich, zoals op verschillende momenten duidelijk aangegeven, op het
standpunt dat Laren voldoende bestuurskracht bezit om haar zelfstandigheid niet op te geven,
daarbij mede gesteund door de rapportages die hierover zljngeschreven, zoals het door Deloitte
opgestelde rapport.

Om de regionale slagkracht te versterken denken wij dat het juist is de lichte GR zoals
vastgesteld op korte termijn verder uit te werken en te operationaliseren.

Wij denken daarbij aan een formele start per I maart 2018 of 1 april 2018. Eerder werd
uitgegaan van 1 februari 2018. Wij schatten echter in, dat door bovengenoemde omstandigheid,
deze datum niet meer haalbaar is.
Wij verzoeken jullie dan ook om samen met ons te overleggen hoe wij binnen korte termijn de
lichte GR vorm kunnen geven.
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