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23 december, 2015

Geacht college, geacht presidium,
Via de griffie bereikte ons een niet gedateerde brief van de provincie Noord Holland. Tevens
een voorstel voor behandeling van die brief op 7 januari. Na commentaar op die datum van
een drietal raadsfracties verschuift u de datum precies EEN week. Ook blijkt er opeens reeds
op 19 november een overleg geweest te zijn met Weesp en Hilversum over de op handen
zijnde fusieplannen van de gemeenteraden. Wij vragen ons af op welke planeet u de
afgelopen periode heeft gebivakkeerd zodat u de raad niet tijdig kon informeren over deze
ongebruikelijke versnelling van het proces.
Wij hebben nu de volgende vragen:









Waarom op 18 december de brief doorgestuurd? Precies een dag na de laatste
raadsvergadering van 2015 en aan het begin van het kerstreces?
Waar is het gespreksverslag van 19 november?
Waarom is de brief van de provincie niet gedateerd? Zelfs niet met een zogenaamd
"ingekomen" stempel van onze gemeente?
Waarom erkent u niet dat de onbegrijpelijke haast verwarring en irritatie opwekt bij de
partijen die er zo duidelijk anders over denken?
Waarom negeert u de uitkomsten van de enquête onder alle inwoners van
Wijdemeren die in het voorjaar van 2015 toch wel degelijk een idee heeft gegeven
over de wens tot samenwerking in plaats van fusie?
Hoe vaak bent u nog bereid om zo star door te denderen op een traject waar bijna
niemand vrolijk van wordt?
Een aantal fracties, waaronder uw coalitiegenoot CDA, heeft toegezegd dat de
inwoners inspraak krijgen in de vraagstelling van de bestuurskrachtmeting. Dat is
onmogelijk in deze hysterische gang van zaken die u nu aan de dag legt.
En waar liggen de obstakels om dit traject zo te vervolgen dat zowel bestuurders EN
inwoners van onze dorpen maximaal mee kunnen denken en praten. Met maximaal
bedoelen wij in dit geval door middel van reguliere verkiezingen in 2018. Immers, u
heeft de andere democratische mogelijkheid, het referendum, geblokkeerd.

Gezien het belang van het onderwerp eisen wij een zorgvuldige aanpak, planning en
uitvoering. De inrichting van de krachtmeting is dan de eerste stap. Deze overhaaste en
krampachtige aanpak is nu vragen om moeilijkheden en fouten in de procedure.
Wij denken en praten graag mee over een betere planning die past bij dit onderwerp en de
mogelijke impact ervan.
Vanzelfsprekend zien wij met zeer grote belangstelling de antwoorden op onze vragen
tegemoet
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