Boermans volhardt: Eén gemeente echt het beste
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Wijdemeren* Wat de oppositie
ook probeerde om hem uit balans te
brengen, de Wijdemeerse wethouder joost Boermans bleef erbij dat
de vorming van één gemeente Gooi
en Vecht echt het beste is.
De raadscommissie bestuur en middelen besprak brieven die zijn gewisseld tussen het Wijdemeerse college en Gedeputeerde Staten in
Haarlem. Altijd goed voor pittige

verschillen van mening.
De coalitie (CDA, DorpsBelangen,
VVD en D66) zet in op de vorming
binnen tien jaar van één gemeente
Gooi en Vecht, zonder tussenstappen. De Lokale Partij (DLP) ziet daar
weinig in en wil in elk geval niet fuseren met Hilversum alleen, terwijl
PvdA/GroenLinks wel naar die ene
gemeente wil, maar als tussenstap
een fusie met Hilversum onvermijdelijk vindt. De provincie tot slot
houdt vast aan de vorming van drie

gemeenten en pas later een fusie tot
één.
Stan Poels (PvdA/GroenLinks) stelde
vast dat het college 'geen poot aan
de grond krijgt in Haarlem'. Ook
wees hij erop dat Laren en Blaricum
op de vlucht willen slaan richting
Utrecht. Kortom: „Ik zie geen enkel
draagvlak ontstaan voor wat het college wil". Hij erkende dat het ambtelijke apparaat van Wijdemeren is
versterkt, maar dat er meer nodig is
voor een bestuurskrachtige ge-

meente. Boermans, met 'herindeling' in portefeuille, is volgens Poels
bezig met een kansloze missie.
Gert Zagt (DLP) zei iets dergelijks in
andere woorden. Hij zag een 'kaartenhuis dat gaat instorten' en wilde
weten of het college een 'scenario B'
heeft. Ook vroeg hij een nieuw, ditmaal eigen Wijdemeers bestuurskrachtonderzoek.
Boermans wierp het allemaal verre
van zich. De bestuurkracht is verbeterd, maar het moet nog beter en

daaraan wordt gewerkt, stelde hij.
Nee, geen eigen bestuurkrachtonderzoek. Laat de provincie het oude
onderzoek nog maar eens bekijken
in het licht van de huidige stand van
zaken. En nee, geen scenario B, want
Boermans heeft er nog steeds vertrouwen in dat hij collega's in de regio kan overtuigen van het nut van
één gemeente binnen tien jaar. En
overigens 'zijn wij niet tegen Hilversum, want op tal van gebieden werken we prettig samen'.

